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INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH 
DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. 
DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT 
DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK 
MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI 
KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI. 

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

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, 
SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN. 

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS 
KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI. 

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA. 

PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia 

Kegiatan Usaha Utama: 
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya  

Kantor Pusat: 
Menara Imperium LT20, Suite C 

Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,  
Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta 

1 Unit Pabrik Kelapa Sawit 3 Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah 

Telp. (+62 21) 8354 045 
Fax. (+62 21) 8317 688 

Email: corporate.secretary@nssgroup.id 
Situs web: www.nssgroup.id 

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga 
puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 
15% (lima belas persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Penawaran 
sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem 
Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang 
digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp435.324.706.600,- 
(empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus Rupiah) hingga Rp677.964.707.000,- (enam ratus tujuh puluh 
tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah). 

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta 
seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada 
saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang 
memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan 
Harga Pelaksanaan sebesar Rp182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh lima Rupiah), sehingga seluruhnya adalah 
sebanyak-banyaknya sebesar Rp324.709.412.300,- (tiga ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) hingga 
sebesar Rp508.473.530.250,- (lima ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah), mempunyai jangka 
waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 
2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam 
daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak 
memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portapel. 
Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. 
Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.  

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan 
memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak 
atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap 
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan. 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MIRAE ASSET SEKURITAS 
INDONESIA 

PT SUCOR SEKURITAS  PT SAMUEL SEKURITAS 
INDONESIA 

Penjamin Emisi Efek 
(akan ditentukan kemudian) 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS KONSULTASI 
MANAJEMEN LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. 

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA 
SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. 

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT 
AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK 
INDONESIA. 

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN 
AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN. 

Prospektus Awal ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari 2023 



 

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan kepada OJK dengan surat No. 040/JKTO/NSS/V/2022 tanggal 27 Mei 2022 sesuai dengan persyaratan 
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang 
Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya. 
 
Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan 
di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01499/BEI.PP2/02-2023 tanggal 
10 Februari 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana 
Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para 
pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2. 
 
Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab 
sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. 
 
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang 
memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus 
tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 
menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUPM, kecuali  PT Samuel Sekuritas 
Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham 
Perseroan oleh Ibu Eunice M. Satyono. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab 
XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal. 
 
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN 
LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN 
DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK 
DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN 
TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN 
SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA 
TERSEBUT. 

 
 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH 
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN 
SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. 
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DEFINISI DAN SINGKATAN 
 
Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan 
lain: 
 
DEFINISI UMUM 
 
“Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu: 

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, 
baik secara horizontal maupun vertikal;  

b. hubungan antara 1 (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.  
   
“Akuntan Publik” atau 
“KAP” 

: Berarti KAP  Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global 
Limited) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka 
Penawaran Umum. 

   
“Anggota Bursa” : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM. 
   
“BAE” : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan 

Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang 
berkaitan dengan Efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, yang 
telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam 
Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham. 

   
“Bank Kustodian” : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK untuk 

memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud 
dalam UUPM. 

   
“Bursa Efek” atau “BEI” : Berarti Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, 

yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas 
berkedudukan di Jakarta, tempat Saham Perseroan akan dicatatkan. 

   
“BRI” : Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
   
“Daftar Pemegang 
Saham” atau “DPS” 

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang 
kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan 
data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI. 

   
“Entitas Anak” : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan 

keuangan Emiten. 
   
“Harga Penawaran” : Berarti harga tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum ini yang 

besarnya ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek yang dicantumkan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, 
yaitu sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- 
(seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham . 

   
“Hari Bursa” : Berarti hari di mana kegiatan-kegiatan perdagangan efek dilangsungkan di Bursa 

Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditentukan 
oleh Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek. 

   
“Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, 

termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu 
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ke waktu oleh Pemerintah. 
   
“Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang 

ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah 
sebagai hari libur nasional. 

   
“IAPI” : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia. 
   
“KAP” : Berarti Kantor Akuntan Publik. 
    
“Kemenkumham” : Berarti Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu 

dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. 
Departemen Kehakiman Republik Indonesia, atau nama lainnya). 

   
“Konfirmasi Tertulis” : Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau 

Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder. 
   
“Konsultan Hukum” : Berarti Budiarto Law Partnership yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum 

yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam 
rangka Penawaran Umum Perdana Saham. 

   
“KSEI” : Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas 

mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek 
pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta 

   
“Lembaga dan Profesi 
Penunjang Pasar Modal” 

: Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Budiarto Law Partnership selaku Konsultan 
Hukum, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma Ernst & Young Global 
Limited) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, 
S.H, M.kn di Jakarta Pusat selaku Notaris dan PT Datindo Entrycom selaku Biro 
Administrasi Efek. 

   
“Manajer Penjatahan” : Berarti PT Samuel Sekuritas Indonesia, sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi 

Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7. 

   
“Masa Penawaran Umum 
Perdana Saham” 

: Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat 
diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik. 

   
“Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik 

Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum 
Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum 
asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau 
bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia. 

   
“Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama 

‘Menteri Kehakiman Republik Indonesia’, yang berubah nama menjadi ‘Menteri 
Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia’ sebelum akhirnya berubah 
terakhir kali menjadi ‘Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia’. 

   
“OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang memiliki 

fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, 
Lembaga Pembiayaan dan Lemabaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 
tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan 
dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 21 
Desember 2012. 
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“Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan 

ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan 
Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau 
Sukuk secara Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia. 

   
“Partisipan Sistem” : Berarti Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa keuangan atau 

pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk 
mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 
7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi 
Ketersediaan Dana, Alokasi Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas 
Berupa Saham dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Asset 
Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas dan 
Penjamin Emisi Efek lainnya (jika ada). 

   
“Pasa Perdana” : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada 

masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut 
dicatatkan pada Bursa Efek. 

   
“Pemegang Rekening” : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub 

rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek. 
   
“Pemegang Saham” : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan 

diadministrasikan dalam: 
1. Daftar Pemegang Saham Perseroan; 
2. Rekening Efek pada KSEI; atau 
3. Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek. 

   
“Pemegang Saham 
Utama” 

: Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurang-
kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai 
hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari 
itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. 

   
“Penawaran Awal” : Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan 

Prospektus Awal, yang didistriusikan segera setelah diumumkannya Prospektus 
Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas 
Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang 
Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan 
sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2. 

   
“Penawaran Umum atau 
Penawaran Umum 
Perdana Saham” 

: Berarti kegitan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM. 

   
“Pengendali” : Berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: 
  a. Memiliki saham Perusahaan Terbuka leboh dari 50% (lima puluh persen) 

dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau 
b. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak 

langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan 
Terbuka. 

   
“Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu 

pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI. 
   
“Penjamin Emisi Efek” : Berarti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel 

Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas dan para penjamin emisi efek lainnya 
yang dapat ditunjuk oleh Emiten berdasarkan rekomendasi dari Penjamin Pelaksana 
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Emisi Efek, untuk melakukan Penawaran Umum di Pasar Perdana atas nama Emiten 
serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Emiten melalui 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan-nya masing-
masing. 

   
“Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek” 

: Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran 
Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas, PT BRI Danareksa 
Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan PT Samuel Sekuritas Indonesia. 

   
“Peraturan No. IX.A.2” : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. 

Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam 
Rangka Penawaran Umum. 

   
“Peraturan No. IX.A.7” : Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 

Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan 
Efek dalam Penawaran Umum. 

   
“Peraturan No. IX.J.1” : Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-

179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan 
yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik. 

   
“POJK No. 15/2020” : Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan 

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. 
   
“POJK No. 16/2020” : Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan 

Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. 
   
“POJK No. 17/2020” : Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan 

Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. 
   
“POJK No. 41/2020” : Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan 

Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau 
Sukuk Secara Elektronik. 

   
“POJK No. 42/2020” : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi 

dan Transaksi Benturan Kepentingan. 
   
“POJK No. 7/2017” : Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen 

Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek 
Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. 

   
“POJK No. 8/2017” : Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi 

Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat 
Ekuitas. 

   
“POJK No. 23/2017” : Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal 

dan Info Memo. 
   
“POJK No. 25/2017” : Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas 

Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. 
   
“POJK No. 30/2015” : Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan 

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. 
   
“POJK No. 55/2015” : Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 
   
“POJK No. 33/2014” : Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan 

Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik. 
   
“POJK No. 34/2014”  Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite 
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Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik. 
   
“POJK No. 35/2014” : Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris 

Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. 
   
“POJK No. 56/2014” : Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. 
   
“Perjanjian Pendaftaran 
Efek” 

: Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-055/SHM/KSEI/0522 
tanggal 3 Juni 2022 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan 
antara Perseroan dengan KSEI. 

   
“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Saham 
(PPAS)” 

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nusantara 
Sawit Sejahtera, Tbk No. 29 tanggal 8 Desember 2022 dan terakhir kali diubah 
dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham 
Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 12 tanggal 14 Februari 
2023, antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek, keduanya dibuat di hadapan 
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat. 

   
“Perjanjian Penjaminan 
Emisi Efek” 

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk. No. 32 
tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama 
Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 74 tanggal 
27 Januari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 15 tanggal 14 Februari 
2023, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae 
Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas 
masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sebagai Penjamin Emisi 
Efek, ketiganya dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada 
waktu itu notaris di Jakarta Pusat. 

   
“Pernyataan Penerbitan 
Waran Seri I” 

: Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT 
Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 30 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana 
diubah dengan Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam 
Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 72 tanggal 27 
Januari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kedua Pernyataan 
Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit 
Sejahtera Tbk No. 13 tanggal 14 Februari 2023, antara Perseroan sebagai Emiten 
dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, ketiganya dibuat 
dihadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta 
Pusat. 

   
“Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Waran Seri 
I” 

: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran 
Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 31 tanggal 8 Desember 2022, 
sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit 
Sejahtera Tbk Nomor 73 tanggal 27 Januari 2023, dan terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam 
Rangka Penawaran Umum PT NSS Tbk No. 14 tanggal 14 Februari 2023 antara 
Perseroan sebagai Emiten dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, 
ketiganya dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu 
notaris di Jakarta Pusat. 

   
“Pernyataan Efektif” : Suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan 

Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2. 
   
“Pernyataan Pendaftaran” : Dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran 

Umum. 
   
“Perseroan” : PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia. 
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“Perubahan dan/atau 
Tambahan atas 
Prospektus Ringkas” 

: Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan 
sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan 
Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2. 

   
“Perusahaan Efek” : Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara 

Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM. 
   
“Prospektus” : Setiap informasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan 

POJK No. 8/2017. 
   
“Prospektus Awal” : Informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang 

disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali 
informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat 
informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, 
Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait 
syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan 
POJK No. 23/2017. 

   
“Prospektus Ringkas” : Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-

pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan. 
   
“Rekening Efek” : Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham 

yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak 
pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek 
dan/atau Bank Kustodian. 

   
“Rekening Penawaran 
Umum” 

: Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk 
menampung dana yang diterima dari investor. 

   
“Rupiah (Rp)” : Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia. 
   
“RUPS” : Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham 

Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran 
Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya. 

“RUPSLB” : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham 
Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta 
peraturan-peraturan lainnya. 

   
“Saham Baru” : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap 

saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang 
ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah  
sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus 
tiga puluh lima ribu tiga ratus) lembar saham atau 15% (empat puluh persen), yang 
selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. 

   
“Saham yang Ditawarkan” : Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 (tiga 

miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) 
lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui 
Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan. 

   
“Sistem Penawaran 
Umum Elektronik” 

: Sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan 
kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 
41/2020. 

   
“SKS” : Surat Kolektif Saham. 
   
“Tanggal Distribusi” : Tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan 

Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 
1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek. 
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“Tanggal Pembayaran” : Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana 
yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham yang Ditawarkan 
sebagaimana tercantum dalam Prospektus. 

   
“Tanggal Pencatatan” : Tanggal pencatatan Saham yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek 

dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi. 
   
“Tanggal Penjatahan” : Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa 

Penawaran Umum yaitu 8 Maret 2023. 
   
“UU Ketenagakerjaan” : Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara 

Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279, beserta peraturan-
peraturan pelaksanaannya. 

   
“UUOJK” : Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 

November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, 
Tambahan No. 5253, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. 

   
“UUPM” : Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik 

Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan 
pelaksanaannya. 

   
“UUPT” : Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Lembaran negara Republik 

Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756. 
   
“Waran” : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang 

Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 
6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan. 

 
 
DEFINISI KHUSUS BISNIS 
 
“CPO” : Crude Palm Oil atau minyak kelapa sawit 
“PK” : Palm Kernel atau inti kelapa sawit 
“TBS” : Tandan Buah Segar yaitu buah yang dihasilkan dari tanaman kelapa sawit 
   
 
DEFINISI SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK 
 
“NSP” : PT Nusantara Sawit Persada 
“BSP” : PT Borneo Sawit Perdana 
“PMM” : PT Prasetya Mitra Muda 
“HMA” : PT Hamparan Mitra Abadi 
“BSSU” : PT Bina Sarana Sawit Utama 
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RINGKASAN 
 
 
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan 
yang lebih terperinci dan laporan keuangan interim beserta catatan atas laporan keuangan interim terkait, yang 
tidak tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-
pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus 
ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali 
dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku umum di Indonesia. 
 
1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN 
 
A. Umum 
 
Pada tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan PT Nusantara 
Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di 
Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009,  telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 
2009, TBNRI No. 18815 (“Akta Pendirian Perseroan”) dengan uraian struktur permodalan dan susunan 
pendiri/pemegang saham sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Bina Palangka Makmur 9.000 9.000.000.000 75,00 
PT Kerisna Utama 3.000 3.000.000.000 25,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

12.000 12.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 8.000 8.000.000.000  
 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk  No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery 
Jovina, S,H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 (“Anggaran Dasar Perseroan”). 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang 
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan 
tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  
 
- Kegiatan usaha utama yang mencakup: 

 
• mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai aset 

dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut 
“Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup 
jasa yang diberikan penasehat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan 
akuisisi perusahaan.  
 

• mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan 
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; 
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan 
penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan 
agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur 
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan 
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. 
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- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup: 
 

• melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan maupun 
penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam 
kegiatan usaha Perseroan; 
 

• melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan 
 

• kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki alamat kantor pusat pada Menara Imperium LT20, 
Suite C, Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Keluraha Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 
12980, Provinsi DKI Jakarta. 
 
B. Kegiatan Usaha 
 
Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah usaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas 
Konsultasi Manajemen Lainnya. 
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki visi: 
 
Menjadi mitra agro Anda yang berkelanjutan dengan mengedepankan keberlangsungan ekosistem sebagai operator 
agribisnis yang secara konsisten melestarikan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan seluruh 
pemangku kepentingan terutama masyarakat sekitar.  
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki misi: 
 
• Mengembangkan bisnis hulu minyak kelapa sawit yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sumber daya manusia. 
• Menerapkan program CSR secara tepat dan konsisten. 
• Meningkatkan nilai dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan. 
 
C. Prospek Usaha 
 
Pada awal tahun 2022, performa sektor perkebunan sempat terpuruk akibat adanya fenomena El Nino yang 
menyebabkan gagal panen. Akibatnya, output sektor perkebunan secara keseluruhan mengalami kontraksi -0,2% 
yoy di 1Q22. Akan tetapi, dampak dari fenomena El Nino hanya bersifat sementara dan sudah semakin berkurang 
di 3Q22 yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan output sektor perkebunan menjadi 2,7% yoy. Dengan 
harga CPO internasional yang masih tinggi dalam kisaran MYR 3.300-4.300 per metrik ton, sektor perkebunan 
diperkirakan masih akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi (Sumber: 
Badan Pusat Statistik). 
 
Industri kelapa sawit dan pengolahannya berkontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional melalui pasar ekspor. 
Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ekspor CPO serta produk-produk turunannya berkontribusi 
12-14% dari total ekspor Indonesia setiap tahunnya. Setelah bulan September 2020, kontribusi ekspor CPO dan 
produk turunannya mengalami kenaikan dari kisaran 11-12% menjadi 15%. Kenaikan kontribusi ekspor kelapa sawit 
dalam 2 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: fenomena La Nina 2021-2022, permintaan yang kuat dari 
negara-negara utama dunia, seperti China dan India untuk mengamankan cadangan pangan mereka, dan kebutuhan 
dari dalam negeri yang tinggi untuk produksi biofuels, yang menyebabkan kenaikan harga di tingkat internasional. 
Sejak September 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia bertumbuh double-digit secara tahunan dengan 
tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat pada Agustus 2021 sebesar 167,2% yoy (Sumber: Badan Pusat Statistik). 
 
Menghadapi moratorium izin pembukaan lahan baru, perusahaan sawit nasional telah mencari strategi-strategi baru 
untuk meningkatkan produktifitas lahan, seperti penanaman kembali, penggunaan benih yang lebih berkualitas serta 
mengadopsi teknik-teknik pertanian yang lebih maju. Hal ini menyebabkan kenaikan produktivitas lahan sebesar 
17.4% menjadi 3,8 ton per ha di 2019. Sayangnya, kesuksesan ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Meski 
demikian, para petani kecil masih tengah berjuang untuk mereplikasi kesuksesan yang dicapai oleh perkebunan 
besar milik perusahaan sawit swasta. Mereka tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk 
mencapai hasil yang sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh perkebunan-perkebunan besar (Sumber: Badan 
Pusat Statistik). 
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Sebelum pandemi Covid-19, industri pengolahan minyak kelapa sawit Indonesia sukses meningkatkan produksi CPO 
dari 35.5 juta ton pada 2015 menjadi 51.8 juta ton pada 2019 (+45.9%). Akan tetapi, produksi CPO mengalami 
penurunan signifikan menjadi 46.9 juta ton pada 2021 (-9.5%). Produksi CPO diperkirakan akan mulai meningkat 
pada 2022, seiring dengan berakhirnya fenomena La Nina yang terjadi dari pertengahan 2021 hingga pertengahan 
2022, semakin membaiknya ketersediaan suplai pupuk, dan dimulainya pemulihan ekonomi nasional dan global 
pasca Covid-19 (Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).  
 
Selain itu, produksi CPO nasional diperkirakan akan mendapatkan dorongan positif dari konsumsi CPO domestik. 
Konsumsi domestic CPO tumbuh +6% menjadi 18.4 juta ton pada 2021 dengan sumbangan sebesar 40% atau 7.3 
juta ton dari konsumsi biodiesel domestik. Konsumsi biodiesel domestik diperkirakan akan terus meningkat di 2022 
seiring dengan meningkatnya mobilitas dalam negeri pasca pandemi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah 
menargetkan produksi biodiesel 10.1 juta ton tahun ini (+8.6%). produksi biodiesel  (Sumber: Oilworld, MPOC). 
 
Di tingkat internasional, harga CPO yang telah melonjak +243% dari titik terendahnya di April 2020 diperkirakan 
masih akan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai (SBO) dan 
minyak biji bunga matahari (SFO). Selisih harga SBO dan CPO tahun ini mencapai USD151 per ton (rata-rata 
perbedaan harga tahun 2021: USD208 per ton) (Sumber: Bloomberg). 
 
Di tingkat internasional, harga CPO yang telah melonjak +243% dari titik terendahnya di April 2020 diperkirakan 
masih akan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai (SBO) dan 
minyak biji bunga matahari (SFO). Selisih harga SBO dan CPO tahun ini mencapai USD151 per ton (rata-rata 
perbedaan harga tahun 2021: USD208 per ton) (Sumber: Bloomberg). 
 
Sampai dengan tahun 2022, Industri Kelapa Sawit memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan 
minya nabati dunia. Sebagai catatan hingga pada tahun 2022, minyak nabati yang berasal dari Kelapa Sawit 
berkontribusi sebagai sumber minyak nabati terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 36,3% dibandingkan 
dengan sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: Statista 2022). 
 
Dominasi industri kelapa sawit dalam peta persaingan sumber minyak nabati didukung oleh oil yield per hektar 
tanaman yang dihasilkan oleh kelapa sawit  yang mencapai 4.0 ton per hektar dimana parameter ini jauh melampaui 
sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: OurWorldinData.org, UN Food and Agriculture Organization 2022). 
 
Penggunaan minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit sangat bermacam, mulai dari industry makanan yang 
mencapai sekitar 71%, industri produk konsumsi sekitar 24%, hingga penggunaan untuk sumber Biofuel sekitar 
5%. (Sumber: World Wilf Fire Fund, Green Palm, BBC, 2021). 
 
Beberapa katalis positif pada industri perkebunan juga diiringi dengan tantangan-tantangan yang timbul seperti 
perubahan tarif impor dan ekspor, kompetisi dengan produk minyak nabati lain, pembatasan karena pandemi 
sehingga mengganggu jalur logistik, kampanye hitam mengenai produk CPO dan pembatas besar bagi CPO untuk 
masuk ke Eropa. 
 
PMM, BSSU dan HMA saat ini sedang dalam proses perizinan untuk memperoleh sertifikat HGU pada lahan luas 
seluas 20.000 ha. Lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai area penanaman baru sehingga dapat 
meningkatkan TBS yang digunakan untuk produksi CPO dan PK. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan 
juga sedang membangun membangun pabrik BSP yang berlokasi di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 60 ton 
TBS per jam yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Selanjutnya Perseroan juga akan membangun beberapa 
pabrik lainnya pada Entitas Anak di masa depan. Selain itu Perseroan juga akan menambah fasilitas pendukung 
proses distribusi CPO kepada pelanggan berupa pembangunan terminal khusus dan pipa penghubung di BSP. 
Dengan adanya rencana penambahan fasilitas pengolahan TBS pada Entitas Anak, maka prospek pendapatan 
Perseroan akan meningkat secara signifikan.  
 
D. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Terakhir 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
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0094857.AH.01.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp50,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 17,12 
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 10,75 
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 5,00 
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,88 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

20.220.000.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 59.780.000.000 2.989.000.000.000  
 
2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh 

delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas 
nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atu 
mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal yang 
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran 
Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tangga Pencatatan. 

Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham 
Harga Penawaran : Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- 

(seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham 
Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya Rp677.964.707.000,- (enam ratus tujuh puluh 

tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu 
Rupiah) 

Perbandingan Saham Baru 
dibandingkan Waran Seri I 

: Setiap 2 (dua) Saham Baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I 

Jumlah Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan 
puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) 

Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- 
(dua ratus delapan puluh lima Rupiah) setiap saham 

Nilai Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp508.473.530.250,- (lima ratus delapan miliar 
empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus 
lima puluh Rupiah). 

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

Uraian dan Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per Saham 
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

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

Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 59,11 11.952.840.000 597.642.000.000 50,25 
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 17,12 3.461.800.000 173.090.000.000 14,55 
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 10,75 2.173.660.000 108.683.000.000 9,14 
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 6,14 1.240.700.000 62.035.000.000 5,22 
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 5,00 1.011.000.000 50.550.000.000 4,25 
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,88 380.000.000 19.000.000.000 1,60 
Masyarakat - - - 3.568.235.300 178.411.765.000 15,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

20.220.000.000 1.011.000.000.000 100,00 23.788.235.300 1.189.411.765.000 100,00 

Saham dalam Portepel 59.780.000.000 2.989.000.000.000  56.211.764.700  2.810.588.235.000   
*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) 
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• Penerbitan Waran Seri I 
 
Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 
(satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 
8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat 
pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang 
menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan 
pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga 
Pelaksanaan sebesar Rp182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh 
lima Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp324.709.412.300,- (tiga ratus dua puluh 
empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp508.473.530.250,- (lima ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu 
dua ratus lima puluh Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana 
Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 
sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para Pemegang 
Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro 
Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran 
dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan 
yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk 
hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak 
dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan 
tidak berlaku.  
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham 
dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur 
permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah 
sebagai berikut: 
 

Uraian dan Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per Saham 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

dan Pelaksanaan Waran Seri I 

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

Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 50,25 11.952.840.000 597.642.000.000 46,74  
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 14,55 3.461.800.000 173.090.000.000 13,54  
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 9,14 2.173.660.000 108.683.000.000 8,50  
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 5,22 1.240.700.000 62.035.000.000 4,85  
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 4,25 1.011.000.000 50.550.000.000 3,95  
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,60 380.000.000 19.000.000.000 1,49  
Masyarakat 3.568.235.300 178.411.765.000 15,00 3.568.235.300 178.411.765.000 13,95  
Pelaksanaan Waran Seri I - - - 1.784.117.650  89.205.882.500  6,98  

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

23.788.235.300 1.189.411.765.000 100,00 25.572.352.950  1.278.617.647.500  100,00 

Saham dalam Portepel 56.211.764.700  2.810.588.235.000   54.427.647.050  2.721.382.352.500   
*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I. Penawaran Umum di 
Prospektus ini. 
 
3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan 
Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan 
penanaman baru dan modal kerja Entitas Anak. Dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan 
modal kepada Entitas Anak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:  
 
1. PT Borneo Sawit Perdana (“BSP”) dengan rincian sebagai berikut: 

 
a. Sekitar 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja 

modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun fasilitas pabrik kelapa sawit  di atas lahan seluas 
40 ha dengan kapasitas produksi 60 ton TBS/jam. 
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Alasan dan pertimbangan BSP untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit adalah untuk menambah 
kapasitas produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi 
biaya distribusi crude palm oil (CPO) melalui metode piping milik BSP. 
 

b. Sekitar 3,2% (tiga koma dua persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital 
expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun pembangunan terminal khusus pada tahun 2023 yang 
dilengkapi direct piping system dari lokasi pabrik kelapa sawit BSP sepanjang 1,5 km di Desa Rubung 
Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.  

 
Alasan dan pertimbangan BSP untuk pembangunan terminal khusus adalah untuk menambah kapasitas 
produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya 
distribusi crude palm oil (CPO) melalui metode piping milik BSP. 
 

c. Sekitar 9,4% (Sembilan koma empat persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja BSP dalam 
pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. 
 

2. PT Bina Sarana Sawit Utama (“BSSU”)dengan rincian sekitar 47,0% (empat puluh tujuh persen) akan digunakan 
untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru 
tanaman kelapa sawit. 

 
Dari total anggaran biaya belanja modal yang dibutuhkan BSSU tersebut akan digunakan untuk: 
i. sekitar 15,7% (lima belas koma tujuh persen) akan digunakan untuk melanjutkan proses pembebasan 

lahan atas lahan seluas 6.831ha agar dapat menjadi Hak Guna Usaha; 
ii. sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) akan digunakan untuk pembiayaan proses pembibitan tanaman 

kelapa sawit; dan 
iii. sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk pembiayaan dan pemupukan tanaman 

selama periode TBM pada tahun ke 0–3 hingga direklasifikasi menjadi TM pada tahun ke 4.  
 

Alasan dan pertimbangannya adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan serta biaya 
pembibitan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun sampai tanaman tersebut masuk ke 
dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat menghasilkan produk tandan buah segar (TBS) yang 
dapat dijual secara komersial. Sebagai catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial. 
 

3. PT Prasetya Mitra Muda (“PMM”) dengan rincian sekitar 10,6% (sepuluh koma enam persen) akan digunakan 
untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. 

 
Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan 
Perseroan untuk mengalokasikan belanja modal ke Entitas Anak Perseroan dengan mekanisme penyertaan modal. 
Sebagai catatan mengingat dana yang diterima oleh Perseroan belum dapat memenuhi kebutuhan penanaman pada 
BSSU, maka hasil dana dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I merupakan juga salah satu alternatif pendanaan selain 
dana yang diuraikan pada sumber dana alternatif. Sehingga dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran 
Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk penyertaan modal kepada BSSU sebagai biaya belanja modal/capital 
expenditure (CAPEX) yang dibutuhkan BSSU dalam pembiayaan proses pembebasan lahan, pembibitan dan 
pemupukan tanaman kelapa sawit. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham 
dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini. 
 
4. RINGKASAN DATA KEUANGAN 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif 
disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun berdasarkan:  
 
(i) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk periode 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang 
telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young Global Limited), 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dan paragraf hal lain 
mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, dan ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik 
No.AP.1179);  
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(ii) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst 
& Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian 
dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, yang ditandatangani oleh Benyanto 
Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685); dan  
 
(ii) informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 yang 
telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 
“Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (“SPR 2410”) yang 
ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial kurang daripada suatu audit yang 
dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan sebagai konsekuensinya, tidak 
memungkinkan KAP PSS untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS akan mengetahui seluruh hal signifikan yang 
mungkin teridentifikasi dalam suatu audit.  Oleh karena itu, KAP PSS tidak menyatakan suatu opini audit. 
 
Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan 
POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 
tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat 
Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau 
Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.   
 
Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disusun oleh manajemen 
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. 
Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, tidak lengkap, karena tidak 
mencantumkan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.  
 
KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang 
ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI atas informasi keuangan 
konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP PSS (firma anggota Ernst & 
Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi 
keuangan tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta 
untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 merupakan 
tanggung jawab manajemen Perseroan. 
 
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 

(dalam jutaan Rupiah) 

Dalam,Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

ASET      

Aset Lancar 273.806 332.942  397.400  143.219  147.492  

Aset Tidak Lancar 2.658.848  2.634.444  2.577.600  2.611.929  2.613.521  

TOTAL ASET 2.932.654  2.967.386  2.975.000  2.755.148  2.761.013  

LIABILITAS DAN EKUITAS      

Total Liabilitas Jangka Pendek 240.930 287.760  362.905  353.459  385.810  

Total Liabilitas Jangka Panjang 2.066.398 2.055.863  2.052.843  2.088.289  2.088.805  

TOTAL LIABILITAS 2.307.328 2.343.623  2.415.748  2.441.748  2.474.615  

TOTAL EKUITAS 625.326  623.763  559.252  313.400  286.398  

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.932.654  2.967.386  2.975.000  2.755.148  2.761.013  

 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Konsolidasian 
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    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Penjualan 864.315  763.376  682.064  573.926  1.146.624  746.873  523.397  

Beban pokok penjualan (519.018) (389.309) (388.351) (290.144) (576.122) (523.439) (476.347) 

Laba Bruto 345.297  374.067  293.713  283.782  570.502  223.434  47.050  

Laba Usaha 255.850  349.345  222.173  259.822  538.042  176.429  14.408  
Laba (Rugi) Sebelum 
(Beban) Manfaat Pajak 
Penghasilan Badan 

104.236 194.215  96.855  140.338  334.266  (24.351) (174.518) 

Laba (Rugi) Periode/Tahun 
Berjalan 64.599  147.166  63.575  110.604  245.333  19.433  (240.111) 
Total Penghasilan (Rugi) 
Komprehensif 
Periode/Tahun Berjalan 

66.072  147.556  64.511  110.908  245.852  27.002  (241.093) 

Laba (Rugi) Periode/Tahun 
Berjalan yang Dapat 
Diatribusikan kepada: 

       

Pemilik entitas induk 64.599  147.166  63.575  110.604  245.333  19.433  (240.116) 

Kepentingan nonpengendali (0) 0  0  0  0  0  5  

Total 64.599  147.574  63.575  110.604  245.333  19.433  (240.111) 
Total Penghasilan (Rugi) 
Periode/Tahun Berjalan 
Komprehensif yang Dapat 
Diatribusikan Kepada: 

       

Pemilik entitas induk 66.072  147.556 64.511  110.908  245.852  27.002  (241.098) 

Kepentingan nonpengendali (0) (0) -  0  0  0  5  

Total 66.072  147.556  64.511  110.908  245.852  27.002  (241.093) 
Laba (rugi) per saham 
dasar yang dapat 
diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk 

3 7 3 5 12 1 (12) 

 
Rasio-rasio Penting 

     

Keterangan 
  30 September        31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Rasio Pertumbuhan (%)        

Penjualan 13,2 - 18,8 - 53,5 42,7 (4,5) 

Laba (Rugi) Bruto (7,7) - 3,5 - 155,3 374,9 (7.180,5) 

Laba (Rugi) Usaha (26,7) - (14,5) - 205,0 1.124,5 (128,0) 

EBITDA** (20,1) - (10,0) - 127,8 169,8 257,9 
Laba (Rugi) Tahun 
Berjalan (56,1) - (42,5) - 1.162,5 (108,1) 48,8 

Total Aset (1,4) 4,6 (0,3) 2,5 8,0 (0,2) (2,2) 

Total Liabilitas (4,5) (0,8) (3,0) (1,7) (1,1) (1,3) 7,8 

Total Ekuitas 11,8 47,2 11,5 35,4 78,4 9,4 (45,7) 
        

Rasio Keuangan (%)        

Total Liabilitas/Total 
Ekuitas 369,0 525,1 375,7 565,4 432,0  779,1  864,0 

Total Liabilitas/Total 
Aset 78,7 84,0 79,0 85,0 81,2  88,6  89,6  

Total Aset Lancar/Total 
Liabilitas Jangka Pendek 113,6 86,2 115,7 136,7 109,5  40,5  38,2  

Total Ekuitas/Total Aset 21,3 16,0 21,0 15,0 18,8  11,4  10,4  
Total Ekuitas/Total Aset 
Tetap 109,6 88,3 114,4 80,7 103,2  58,4  51,2  

Total Aset Tetap/Total 
Liabilitas Jangka 
Panjang 

27,6 25,4 26,5 23,7 26,4 25,7 26,8 



a 
 
 
 

xviii 

     

Keterangan 
  30 September        31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

        

Rasio Usaha (%)        

Laba Bruto/Penjualan 40,0 49,0 43,1 49,4 49,8  29,9  9,0  
Laba (Rugi) 
Usaha/Penjualan 29,6 45,8 32,6 45,3 46,9  23,6  2,8  

EBITDA/Penjualan 40,4 57,2 43,3 57,1 57,1  38,5  20,4  
Laba (Rugi) Tahun 
Berjalan/Penjualan 7,5 19,3 9,3 19,3 21,4  2,6  (45,9) 

Laba Komprehensif 
Tahun 
Berjalan/Penjualan 

7,6 19,3 9,5 19,3 21,4  3,6  (46,1) 

Return on Asset** 2,2 5,1 2,1 3,9 8,2  0,7  (8,7) 
Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan/Total 
Aset 

2,3 5,1 2,2 3,9 8,3  1,0  (8,7) 

Return on Equity** 10,3 31,9 10,2 26,1 43,9  6,2  (83,8) 
Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan/Total 
Ekuitas 

10,6 32,0 10,3 26,1 44,0  8,6  (84,2) 

        

Rasio Likuiditas (x)        

Cash Ratio 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 

Current Ratio 1,1 0,9 1,2 1,4 1,1 0,4 0,4 
        

Rasio Efisiensi (x)        

Asset Turnover** 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4  0,3  0,2  

        
Rasio Keuangan lainnya 
(%)        

        
Debt Service Coverage 
Ratio** 138,8 170,5 132,7 236,1 176,5 108,5 42,8 

Debt to Equity Ratio** 335,4 453,6 340,9 515,0 385,0 709,2 770,1 
Interest Coverage 
Ratio** 226,8 280,0 231,5 273,1 319,0 142,8 56,2 

Total Ekuitas (dalam 
Rupiah) 625.327 460.956 623.763  424.308  559.252  313.400  286.398  

**EBITDA: Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan-pendapatan keuangan+beban keuangan+penyusutan aset 
tetap+amortisasi tanaman menghasilkan 

   Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan 
   Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan 

Aset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan 
Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) 
Debt to Equity Ratio (Total utang bank dan liabilitas sewa jangka panjang + Total utang bank dan liabilitas sewa jangka pendek)/Total ekuitas 
pada akhir tahun atau periode berjalan 
Interest Coverage Ratio : EBITDA/Beban keuangan 

 
5. Keterangan Mengenai Entitas Anak 
 
Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut: 

No. Entitas Anak Domisili Jenis Usaha Persentase 
Kepemilikan 

Tahun 
Operasional 

Tahun Mulainya 
Investasi 
Perseroan 

*Total Aset 
Entitas Anak  

Terhadap Total 
Aset 

Konsolidasian 
(%) 

1. PT Nusantara Sawit Persada 

Kotawaringin 
Timur, 

Kalimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 

Pabrik Pengolahan 
Kelapa Sawit 

99,99% 2009 2009 56,1 
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No. Entitas Anak Domisili Jenis Usaha Persentase 
Kepemilikan 

Tahun 
Operasional 

Tahun Mulainya 
Investasi 
Perseroan 

*Total Aset 
Entitas Anak  

Terhadap Total 
Aset 

Konsolidasian 
(%) 

2. PT Borneo Sawit Perdana 

Kotawaringin 
Timur, 

Kalimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% 2010 2015 29,3 

3. PT Prasetya Mitra Muda 
Gunung Mas, 
Kalimantan 

Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% 2015 2015 20,4 

4. PT Bina Sarana Sawit Utama 
Kapuas, 

Klaimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% Belum beroperasi 

secara komersial 2009 1,0 

5. PT Hamparan Mitra Abadi 
Kapuas, 

Kalimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% Belum beroperasi 

secara komersial 2018 0,8 

*Posisi 31 Juli 2022 
 
Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang 
Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha. 
 
6. FAKTOR RISIKO 
 
Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan 
 Risiko Perseroan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 

 
Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak 
Perseroan 
 Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak 
Entitas Anak 
 Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak 
 Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
 Risiko Persaingan Usaha 
 Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha 
 Risiko Perubahan Teknologi 
 Risiko Iklim atau Cuaca 
 Risiko Ketersediaan Sumber Daya 
 Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan 
 Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga 

 
Risiko Umum 
 Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global 
 Risiko Tuntutan Hukum 
 
Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham 
 Risiko Tidak Likuidnya Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum 
 Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain Dapat Menyebabkan Penurunan 

Harga Saham 
 Risiko Fluktuasi Harga Saham 
 Risiko Penerbitan atau Penjualan saham Perseroan di Masa yang akan Datang 
 Risiko Pembagian Dividen 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VI Faktor Risiko di 
Prospektus ini. 
 
7. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian 
dividen. 
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Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai 
pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi 
dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba 
positif. 
 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan 
memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan 
dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba 
bersih tahun buku yang bersangkutan. 
 
Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh 
pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan 
memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. 
 
Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang 
saham dalam RUPS. 
 
Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka 
pembagian dividen. 
 
Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen di 
Prospektus ini. 
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I. PENAWARAN UMUM  
 
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus 
enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham 
baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) 
dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada 
masyarakat dengan harga Penawaran sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- 
(seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik 
harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening 
Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran 
Umum ini adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp435.324.706.600,- (empat ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus 
dua puluh empat juta tujuh ratus enam ribu enam ratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp677.964.707.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh 
ribu Rupiah). 
 
Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 
(satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 
8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat 
pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang 
menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan 
pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga 
Pelaksanaan sebesar Rp182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh 
lima Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp324.709.412.300,- (tiga ratus dua puluh 
empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp508.473.530.250,- (lima ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu 
dua ratus lima puluh Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana 
Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 
sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para Pemegang 
Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro 
Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran 
dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan 
yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk 
hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak 
dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan 
tidak berlaku.  
 
Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru 
yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan 
sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas 
pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak 
memesan efek terlebih dahulu. 

 
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia 
Kegiatan Usaha Utama: 

Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya  
Kantor Pusat: 

Menara Imperium LT20, Suite C 
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Keluraha Guntur, Kecamatan Setiabudi,  

Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta 
 

1 Unit Pabrik Kelapa Sawit 3 Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit 
Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Kotawaringin Timur dan Gunung Mas, Kalimantan Tengah 

Telp. (62 21) 8354 045 
Fax. (62 21) 8317 688 

Email: corporate.secretary@nssgroup.id 
Situs web: www.nssgroup.id 

 

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA AKTIVITAS 
KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM 
PROSPEKTUS INI. 
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1. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham Sebelum dan Sesudah Penawaran Umum 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan 
Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0094857.AH.01.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan 
pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp50,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 17,12 
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 10,75 
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 5,00 
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,88 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 20.220.000.000 1.011.000.000.000 100,00 
Saham dalam Portepel 59.780.000.000 2.989.000.000.000  
 
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-sebanyaknya 
3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) Saham 
Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru dengan nila nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) atau mewakili 
sebesar 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran 
Umum Perdana Saham 
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur 
permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham 
secara proforma akan menjadi sebagai berikut: 
 
 Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari 

Saham Dengan Nilai Nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp50,- per Saham 

Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

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

Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 59,11 11.952.840.000 597.642.000.000 50,25 
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 17,12 3.461.800.000 173.090.000.000 14,55 
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 10,75 2.173.660.000 108.683.000.000 9,14 
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 6,14 1.240.700.000 62.035.000.000 5,22 
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 5,00 1.011.000.000 50.550.000.000 4,25 
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,88 380.000.000 19.000.000.000 1,60 
Masyarakat - - - 3.568.235.300 178.411.765.000 15,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

20.220.000.000 1.011.000.000.000 100,00 23.788.235.300 1.189.411.765.000 100,00 

Saham dalam Portepel 59.780.000.000 2.989.000.000.000  56.211.764.700  2.810.588.235.000   
*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) 
 
• Penerbitan Waran Seri I 
 
Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 
(satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) atau sebanyak 
8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat 
pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang 
menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan 
pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga 
Pelaksanaan sebesar Rp182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh 
lima Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp324.709.412.300,- (tiga ratus dua puluh 
empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) dan sebanyak-banyaknya 
sebesar Rp508.473.530.250,- (lima ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu 
dua ratus lima puluh Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak diterbitkan, dimana 
Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 11 September 2023 
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sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara Cuma-Cuma sebagai insentif bagi para Pemegang 
Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro 
Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran 
dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan 
yang dikeluarkan dalam portapel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk 
hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak 
dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan 
tidak berlaku.  
 
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham 
dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur 
permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah 
sebagai berikut: 
 

Uraian dan Keterangan 

Nilai Nominal Rp50,- per Saham 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I 
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 

dan Pelaksanaan Waran Seri I 

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

Nominal (Rp) % 

Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh       

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 50,25 11.952.840.000 597.642.000.000 46,74  
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 14,55 3.461.800.000 173.090.000.000 13,54  
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 9,14 2.173.660.000 108.683.000.000 8,50  
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 5,22 1.240.700.000 62.035.000.000 4,85  
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 4,25 1.011.000.000 50.550.000.000 3,95  
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,60 380.000.000 19.000.000.000 1,49  
Masyarakat 3.568.235.300 178.411.765.000 15,00 3.568.235.300 178.411.765.000 13,95  
Pelaksanaan Waran Seri I - - - 1.784.117.650  89.205.882.500  6,98  

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

23.788.235.300 1.189.411.765.000 100,00 25.572.352.950  1.278.617.647.500  100,00 

Saham dalam Portepel 56.211.764.700  2.810.588.235.000   54.427.647.050  2.721.382.352.500   
*Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen) 
 
Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, 
namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di 
dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor BAE 
pada setiap hari dan jam kerja. 
 
A. Definisi 
 

a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegangg Waran Seri I 
dan keterangan lain yang dianggap perlu dan yang terdaftar dalam penitipan kolektif di KSEI untuk 
kepentingan pemegang rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I. 

b. Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
Syarat dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan 
sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar 
Modal. 

c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang 
diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain 
sehubungan dengan penarikan Waran Seri I dari penitipan kolektif. 

d. Pelaksanaan atau Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh 
Pemegang Waran Seri I. 

e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang 
harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp182,- (seratus delapan puluh dua 
Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh lima Rupiah). 

f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil 
Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi 
bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah 
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan 
lainnya. 

g. Pemegang Waran Seri I berarti perorangan maupun badan hukum yang memegang Waran Seri I dan 
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. 
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h. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yaitu dimulai pada 6 
(enam) bulan sejak waran diterbitkan, yaitu pada tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 
2024 pada pukul 16.00 WIB 

 
B. Hak Atas Waran Seri I  
 

a. Setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar 
Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada 
Tanggal Penjatahan yaitu 8 Maret 2023 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan Cuma-
Cuma. 

b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai 
hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak 
atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan 
demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di 
kemudian hari. 

 
C. Bentuk dan Denominasi  
 

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang 
diadministrasikan dalam penitipan kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar 
Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk perusahaan efek atau bank kustodian yang telah menjadi 
pemegang rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang 
didistribusikan oleh Perseroan.   

 
Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi 
kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut 
tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada 
Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama 
Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka 
pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan 
dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham. 

 
D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I 

 
a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk 

membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama 
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp182,- (seratus 
delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh lima Rupiah)  per Waran Seri 
I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.  

b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu 
Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan 
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.  

c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya 
tanggal 11 September 2024 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi 
untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi 
maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan. 

 
E. Jangka Waktu Waran Seri I 

 
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat 
melaksanakan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak efek diterbitkan yaitu tanggal 11 September 
2023 sampai dengan masa berakhirnya Waran Seri I yaitu tanggal 11 September 2024 pada pukul 16.00 WIB 
 

F. Prosedur Pelaksanaan Waran I 
 

a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I 
dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang 
dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian 
Penerbitan Waran Seri I;  

b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;  
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c. Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya 
menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri 
I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga 
Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada 
Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan 
bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;  

d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik 
kembali;  

e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan 
tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;  

f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen 
Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen 
Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran 
Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh 
Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan 
membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in 
good funds); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola 
Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran 
Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan 
jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan 
Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang 
Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 
4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, 
maka pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham 
Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I 
wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan 
atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan 
Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan 
rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada 
pemegang Waran Seri I;  

g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, 
terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang 
bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I 
baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau 
tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;  

h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan 
Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;  

i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham 
baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;  

j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan 
Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola 
Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai 
fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka 
waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan 
penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran 
Seri I;  

k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan 
KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;  

l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan 
pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran 
tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan. 

 
G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I 

 
Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap jumlah atau harga pelaksanaan:  
 
• Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock) atau 

pemecahan nilai nominal (stock split), maka :  
 

Harga Pelaksanaan Baru = 
Harga Nominal Baru Setiap Saham
Harga Nominal Lama Setiap Saham

𝑥𝑥 𝐴𝐴 
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Jumlah Waran Seri I Baru = 
Harga Nominal Baru Setiap Saham
Harga Nominal Lama Setiap Saham

𝑥𝑥 𝐵𝐵  

 
A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar  

 
Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal 
yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki 
peredaran yang luas. 

 
• Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, maka 

jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah harga pelaksanaannya saja, 
dengan perhitungan: 

 

Harga Pelaksanaan Baru = 
A

(A+B)
𝑥𝑥 𝐸𝐸 A      

    
A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen  
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus  
       atau saham dividen  
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  

 
Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang 
akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang 
luas. 

 
• Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT). 

 

Harga Waran Seri I Baru = 
(C−D)
C

𝑥𝑥 𝐸𝐸      
 

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT  
E = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama  
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula 

 

D = 
(C−F)
(G+1)

      

 
F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)  
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek 
terlebih dahulu (right)  

 
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam 
rangka Penawaran Umum Terbatas.  
Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan harus dilakukan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, 
khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham. 

 
H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I 

 
a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah 

maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;  
b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I 

tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai 
Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan 
formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-
lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang 
berlaku di bidang Pasar Modal;  

c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian 
seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih 
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dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk 
dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti 
haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan 
Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;  

d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen 
pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di 
bidang Pasar Modal;  

e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang 
baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen 
pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang 
telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran 
Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;  

f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau 
pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-
sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum 
diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke 
dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran 
Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada 
pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara 
tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau 
Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai 
satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang 
Waran Seri I;  

g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang 
bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam 
daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak 
termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi 
Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam 
daftar pemegang Waran Seri I;  

i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.  
 

I. Penggantian Waran Seri I 
 

i. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh 
Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat 
Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;  

ii. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran 
Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli 
harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian 
dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran 
Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada 
pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) 
Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;  

iii. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan 
diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-
jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan 
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;  

iv. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang 
atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran 
Seri I tersebut;  

v. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;  
vi. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-

jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan 
penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang 
akan diderita Perseroan;  

vii. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa 
Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, 
semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang 
atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I 
tersebut;  
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viii. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk 
penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral 
Efek  

 
J. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I 
 

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:  
 

PT DATINDO ENTRYCOM 
 

Jl. Hayam Wuruk No. 28 Lantai 2 
Jakarta 10120 

Telp: 021 350 8077 
Fax: 021 350 8078 

 
Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran 
Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I. 

 
K. Status Saham Hasil Pelaksanaan 
 

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I adalah saham 
yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham 
hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan 
lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada 
Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.  

 
L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi 
 

a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam 
waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban 
memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.  

b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan 
yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan 
Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku 
baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat 
melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan 
ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang 
berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan 
perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang 
merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada 
syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada 
pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan 
untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan  

 
M. Perubahan Pernyataan Waran Seri I 
 

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan dapat 
mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan 
Harga Pelaksanaan (kecuali sehubungan dengan formula perhitungan penyesuaian Harga Pelaksanaan 
sebagaimana ditentukan pada huruf G di atas, dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. Persetujuan pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I;  
b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian 

berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan 
selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan 
Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman 
tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara 
tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I 
dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;  

c. Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan 
perubahan tersebut mengikat Perseroan dan pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat 
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dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI.  

 
N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I 

 
a. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan 

Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola 
Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai 
fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka 
waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan 
penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran 
Seri I;  

b. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan 
perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau 
penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan 
Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. 
Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Warannya;  

c. Setelah akta perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang 
Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh 
Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I.  

 
O. Hukum yang Berlaku 
 

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.  
 
2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI 
 
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak-
sebanyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga 
ratus) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel atau sebesar 15% (lima belas persen) dari modal 
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan 
mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham 
sejumlah 20.220.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang 
akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 23.788.235.300 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus delapan 
puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham, atau sejumlah 100% dari jumlah modal 
ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini. 
 
Selain itu, sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh 
belas ribu enam ratus lima puluh) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan melalui 
Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pad BEI. 
 
Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan 
Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01499/BEI.PP2/02-2023 tanggal 10 Februari 2023. 
Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh Bel, maka Penawaran Umum 
Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para 
pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2. 
 
3. Pembatasan Atas Saham Perseroan  

 
Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai 
konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh 
saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan 
dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Tidak terdapat peningkatan modal atau pengalihan saham yang 
diterima oleh pemegang saham yang diperoleh di bawah Harga Penawaran dalam periode 6 (enam) bulan sebelum 
penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017. Oleh karenanya tidak 
terdapat pembatasan pengalihan saham (lock-up) atas saham-saham milik pemegang saham saat ini sesuai dengan 
Peraturan OJK tersebut. 
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II. PENGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL 
PENAWARAN UMUM 

 
 
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan 
Penawaran Umum ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan 
penanaman baru dan modal kerja Entitas Anak (“Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum”). Dana 
tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada Entitas Anak sesuai dengan kebutuhan dan 
waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. PT Borneo Sawit Perdana (“BSP”) dengan rincian sebagai berikut: 

 
a. Sekitar 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja 

modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun fasilitas pabrik kelapa sawit  di atas lahan seluas 
40 ha dengan kapasitas produksi 60 ton TBS/jam. 
 
BSP telah menguasai bidang tanah yang akan dibangun fasilitas pabrik kelapa sawit BSP berdasarkan 
Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00070 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin 
Timur, telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan beradasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur No. 647/289/DPMPTSP/IMS/2021 
tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 Juli 2021, telah memperoleh persetujuan 
lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 
188.45/0105/Huk-DLH/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup 
Kegiatan Perkebunan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Cempaga 
dan Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Borneo Sawit 
Perdana, serta saat ini pengurusan Izin Usaha Industri dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang (PKKPR) BSP sedang dibantu oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kota 
Depok sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan No. 02/SKet/MSA/II/2023 yang diterbitkan oleh 
Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn tanggal 10 Februari 2023.  
 
Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pabrik, BSP telah melakukan perjanjian dengan pihak ketiga 
dan tidak terafiliasi, yaitu PT Fortuna Kontraktor, untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit 
berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:  
 

No. Nomor Surat Deskripsi Lokasi Nilai Perjanjian 

1. 

Surat Perjanjian Kerja No. 
JMRM/JKTO/017/10/2021-

Pek. Civil tanggal 27 Oktober 
2021   

Pekerjaan Sipil Pada 
Pembangunan Pabrik Kelapa 

Sawit 

Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan 

Tengah 

Rp84.012.160.000,00 
(Delapan Puluh Empat Miliar 
Dua Belas Juta Seratus Enam 

Puluh Ribu Rupiah) 

2. 
Surat Perjanjian Kerja No. 
JMRM/JKTO/015/06/2022-
BGN tanggal 2 Juni 2022 

Pembangunan Perumahan 
Dan Fasilitas Lainnya Di 

Pabrik Kelapa Sawit 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan 
Tengah yang  juga dikenal 

dengan nama Pabrik Kelapa 
Sawit Jemaras 

Rp19.330.772.241,00 
(Sembilan Belas Miliar Tiga 
Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh 
Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu 
Dua Ratus Empat Puluh Satu 

Rupiah) 
 

Adapun aset tetap berupa mesin dan alat berat yang telah dipesan oleh BSP dan akan digunakan pada saat 
mengoprasikan pabrik kelapa sawit tersebut adalah sebagai berikut: 

 
No. Nama 

Vendor 
Bukti 

Pemesanan 
Jenis Mesin dan/atau 

Alat Berat Jumlah Mata 
Uang Harga 

i. Pembelian Aset Tetap (dalam mata uang Rupiah/Rp) 

(1) Boilermech JMRM/HO/PO/0
1/22/0002 

Boiler 40 Tons/hr. 22 
Bar(G) Pressure 1 Unit Rp 15.000.000.000 

(2) Boilermech JMRM/HO/PO/1
0/22/0002 Deaerator 60M3/hr 1 Unit Rp 2.500.000.000 

(3) Danfoss JMRM/HO/PO/0
5/22/0001 Jasa Instalasi Mesin - Rp 964.544.350 

(4) Mugi JMRM/HO/PO/0
8/22/0001 

Jembatan timbang 
kapasitas 40 ton 1 Unit Rp 430.000.000 

(5) Mugi JMRM/HO/PO/0
8/22/0002 

Jembatan timbang 
kapasitas 40 ton 1 Unit Rp 430.000.000 
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No. Nama 
Vendor 

Bukti 
Pemesanan 

Jenis Mesin dan/atau 
Alat Berat Jumlah Mata 

Uang Harga 

(6) Alam Pelita JMRM/HO/PO/1
2/22/0002 Mixer Tank 2 Unit Rp 208.000.000 

(7) Ometraco JMRM/HO/PO/1
1/22/0001 Boge Screw Compressor 1 Unit Rp 288.300.000 

(8) Bina 
Pertiwi 

JMRM/HO/PO/1
2/22/0004 

GENSET 705 Kva (Prime), 
776 Kva (Standby) 2 Unit Rp 3.300.000.000 

(9) Bina 
Pertiwi 

JMRM/HO/PO/1
2/22/0003 

GENSET 276 kVA (Prime), 
303 kVA (Standby) 1 Unit Rp 660.000.000 

(10) Jayatech JMRM/HO/PO/0
1/23/0006 Ripple Mill 8 ton/jam 4 Unit Rp 276.000.000 

(11) Foresta 
Transtek 

JMRM/HO/PO/1
0/22/0001 Crane Grapple 1 Unit Rp 1.820.000.000 

Subtotal: Rp 25.876.844.350 
ii. Pembelian Aset Tetap (dalam mata uang Asing) 

(1)  

Danfos JMRM/HO/PO/0
4/22/0001 

Loading Ramp Hydraulics 
Systems for (20-doors) 
Twin Drive - 2 x 5.5Kw 

 

1 Unit USD 19.267 

(2)  

FFB Conveyor #1 
Hydraulic Systems Twin 

Drive (Dual speed) - 
30Kw 

 

1 Unit USD 32.212 

(3)  

FFB Conveyor #2 
Hydraulic Systems Twin 

Drive (Dual speed) - 
18.5Kw 

 

1 Unit USD 22.188 

(4)  
FFB Feeding Door 

Hydraulic Systems for 11 
x Hopper Door - 4Kw 

1 Unit USD 14.969 

(5)  
TRANSFER CARRIAGE 

Hydraulics Systems (Dry 
End & Wet End) - 7.5Kw 

2 Unit USD 23.776 

(6)  

FFB Bay Hyd. Grouping: 2 
x Sterilizer Doors and 2 x 

Drawbridge Hydraulic 
Systems - 4Kw 

 

1 Unit USD 28.194 

(7)  

SFB Bay Hyd. Grouping: 2 
x Sterilizer Doors and 2 x 

Drawbridge Hydraulic 
Systems - 4Kw 

1 Unit USD 17.578 

(8)  Tipper Hydraulic Systems 1 Unit USD 17.154 

(9)  
SFB Conveyor Hydraulic 
Systems - Twin Drive 
(Dual speed) - 18.5Kw 

1 Unit USD 22.188 

(10)  Undertow Linkchain #1 - 
#8 Hydraulic Systems 1 Unit USD 93.019 

(11)  Undertow linkchain Alloy 
Chain Grade 80 Dia 5/8" 

600 
Unit USD 21.000 

(12)  
HAMMERLOCK DIA 
5/8"`for connecting 

linkchain 
8 Unit USD 360 

(13)  

Inclined Fruit Conveyor 
Hydraulic Systems Twin 

Drive (Dual speed) - 
18.5Kw 

1 Unit USD 24.850 

(14)  Sterilizer Steam Control 
Panel 1 Unit USD 41.989 

(15)  Back Pressure Control 
System 1 Unit USD 14.661 

(16)  Biaya Kirim - USD 35.859 

(17)  

Danfos 
JMRM/HO/PO/0

4/22/0002 
 

Transfer Carriage for 10-
ton Cage 2 Unit USD 69.730 

(18)  Drawbridges (for 2 
STERILIZERS) 4 Unit USD 31.140 

(19)  Tipper 10 ton 1 Unit USD 40.481 

(20)  Undertow System - 
Mechnical works 8 Unit USD 92.528 

(21)  
Indexer Structures 

(#1,#2) - FFB Bay & (#3) 
- Before tipper 

3 Unit USD 22.716 
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No. Nama 
Vendor 

Bukti 
Pemesanan 

Jenis Mesin dan/atau 
Alat Berat Jumlah Mata 

Uang Harga 

(22)  Biaya Kirim - USD 22.004 
Total: USD 707.863 

(23)  
PMT JMRM/HO/PO/0

1/22/0001 

Turbin Shinko RB 5M 1 Unit JPY 17.500.000 

(24)  Cadangan Gov valve 
Steam & Plug 1 Unit JPY 200.000 

Total: JPY 17.700.000 
(25)  

Alfa Laval 
JMRM/HO/PO/0

3/22/0002 
 

Decanter 2 Unit EUR 230.000 
(26)  1st Desanding 2 Unit EUR 14.000 
(27)  2nd Stage Desanding 2 Unit EUR 24.000 
(28)  Desanding Pumps 20 HP 6 Unit EUR 21.000 
(29)  Oil Purifier PAPX 307 3 Unit EUR 96.000 
(30)  Vacuum System VD 15 1 Unit EUR 31.000 
(31)  Diskon - EUR (71.000) 

Total: EUR 345.000 
(32)  

Wang Yuen 
JMRM/HO/PO/0

3/22/0001 
 

Digester 5 Unit MYR 490.000 
(33)  Screw Press 5 Unit MYR 567.500 
(34)  Control Panel 5 Unit MYR 35.000 
(35)  Sterilizer door 4 Unit MYR 308.000 

Total: MYR 1.400.500 
*catatan: Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum dapat menunjuk pekerjaan yang berkategori elektrikal 
untuk BSP dikarenakan proses tersebut baru akan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2023. 

 
Alasan dan pertimbangan BSP untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit adalah untuk menambah 
kapasitas produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi 
biaya distribusi crude palm oil (CPO) melalui metode piping milik BSP. 
 

b. Sekitar 3,2% (tiga koma dua persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital 
expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun pembangunan terminal khusus pada tahun 2023 yang 
dilengkapi direct piping system dari lokasi pabrik kelapa sawit BSP sepanjang 1,5 km di Desa Rubung 
Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.  
 
BSP telah menguasai bidang tanah seluas 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) hektar yang akan dibangun 
fasilitas terminal khusus BSP dengan bukti Akta Pengoperan dan Penyerahan Tanah No. 13 tanggal 21 Juli 
2022, yang dibuat di hadapan Fitria Deni, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kotawaringin Timur, antara 
Eko Heru Susanto sebagai pihak yang menyerahkan hak atas tanah kepada Enny Ekowati sebagai pihak 
yang mewakili Direksi BSP, telah memperoleh Surat No. A.829/AL.308/DJPL/E perihal Penetapan 
Pemenuhan Komitmen Pembangunan Terminal Khusus (Tersus) Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT Borneo 
Sawit Perdana di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut tanggal 2 November 2022, 
yang menetapkan BSP telah memenuhi komitmen untuk membangun terminal khusus di Desa Rubung 
Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah memperoleh 
persetujuan lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 
188.45/0105/Huk-DLH/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup 
Kegiatan Perkebunan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Cempaga 
dan Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Borneo Sawit 
Perdana, serta saat ini Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) BSP sedang dibantu 
oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kota Depok sebagaimana dibuktikan 
melalui Surat Keterangan No. 02/SKet/MSA/II/2023 yang diterbitkan oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., 
M.Kn tanggal 10 Februari 2023. 
 
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, proses pembangunan terminal khusus belum dapat 
dimulai karenakan BSP berencana baru akan membangun terminal khusus setelah pembangunan pabrik 
kelapa sawit BSP telah memasuki tahap akhir pembangunan, yaitu pada Kuartal IV 2023. Sehingga BSP 
belum melakukan penunjukan vendor. 
 
Sebagai catatan, berikut adalah anggaran yang telah BSP dalam pembangunan terminal khusus pada BSP: 

 
No. Kategori Mata Uang Harga 
1. Non Konstruksi   
 - Biaya Teknisi IDR 2.005.553.780 
 - Biaya Perkerjaan IDR 510.577.480 
 Subtotal  2.516.131.260 
2. Konstruksi   
 - Pekerjaan Persiapan IDR 921.887.396 
 - Pekerjaan Abutment IDR 8.053.975 
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No. Kategori Mata Uang Harga 
 - Pekerjaan Trestle IDR 569.017.418 
 - Pekerjaan Jettty IDR 2.392.783.018 
 - Pekerjaan Breasting Dolphin IDR 1.188.467.656 
 - Pekerjaan Catwalk IDR 24.924.846 
 - Pekerjaan Revetment (Talud) IDR 35.864.757.933 
 - Pekerjaan Pipe Support IDR 177.532.911 
 - Pekerjaan Tambahan IDR 9.525.761.760 
 - Pekerjaan Angkur IDR 1.810.681.827 
 Subtotal IDR 52.483.868.740 
 Total (IDR) IDR 55.000.000.000 

 
Alasan dan pertimbangan BSP untuk pembangunan terminal khusus adalah untuk menambah kapasitas 
produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) demi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya 
distribusi crude palm oil (CPO) melalui metode piping milik BSP. 
 

c. Sekitar 9,4% (Sembilan koma empat persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja BSP dalam 
pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. 
 

2. PT Bina Sarana Sawit Utama (“BSSU”)dengan rincian sekitar 47,0% (empat puluh tujuh persen) akan digunakan 
untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSSU dalam melakukan penanaman baru 
tanaman kelapa sawit. 

 
Dari total anggaran biaya belanja modal yang dibutuhkan BSSU tersebut akan digunakan untuk: 
i. sekitar 15,7% (lima belas koma tujuh persen) akan digunakan untuk melanjutkan proses pembebasan 

lahan atas lahan seluas 6.831 ha agar dapat menjadi Hak Guna Usaha; 
ii. sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) akan digunakan untuk pembiayaan proses pembibitan tanaman 

kelapa sawit; dan 
iii. sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk pembiayaan dan pemupukan tanaman 

selama periode TBM pada tahun ke 0–3 hingga direklasifikasi menjadi TM pada tahun ke 4.  
 
Penanaman tersebut akan dikerjakan dalam 4 tahap di atas tanah seluas 7.000 ha selama periode tahun 
2023–2026, dengan perincian sebagai berikut: 
 

No Tahap Luas Tahun Lokasi 
1. I 1.000 2023 

Desa Karukus, Manis, Pujon, dan Marapit, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah 

2. II 1.500 2024 
3. III 2.000 2025 
4. IV 2.500 2026 

 
BSSU telah memperoleh izin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 262/DPMPTSP 
Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Bina Sarana Sawit Utama yang ditetapkan oleh Bupati 
Kapuas tanggal 31 Mei 2018, surat kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Gubernur 
Kalimantan Tengah No. 188.44/377/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan 
Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan 
Tengah oleh BSSU yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2017, telah memperolah izin lingkungan 
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/378/2017 tentang Izin Lingkungan 
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Tengah dan Kecamatan Timpah, Kabupaten 
Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Bina Sarana Sawit Utama yang ditetapkan oleh Gubernur 
Kalimantan Tengah tanggal 13 September 2017, telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan 
Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 10032210216203002 yang diterbitkan oleh Kepala 
DPMPTSP Kabupaten Kapuas atas nama Bupati Kapuas tanggal 19 April 2022, serta telah menguasai 
sebagian lahan yang akan ditanami yaitu seluas 169 (seratus enam puluh sembilan) hektar sebagaimana 
dibutikan dengan adanya 93 (sembilan puluh tiga) Surat Keterangan Penyerahan Tanah kepada BSSU. 

 
Alasan dan pertimbangannya adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan serta memiliki 
biaya pembibitan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun sampai tanaman tersebut masuk 
ke dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat menghasilkan produk tandan buah segar (TBS) 
yang dapat dijual secara komersial. Sebagai catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial. 
 

3. PT Prasetya Mitra Muda (“PMM”) dengan rincian sekitar 10,6% (sepuluh koma enam persen) akan digunakan 
untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. 
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Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan 
Perseroan untuk mengalokasikan belanja modal ke Entitas Anak Perseroan dengan mekanisme penyertaan modal. 
Sebagai catatan mengingat dana yang diterima oleh Perseroan belum dapat memenuhi kebutuhan penanaman pada 
BSSU, maka hasil dana dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I merupakan juga salah satu alternatif pendanaan selain 
dana yang diuraikan pada sumber dana alternatif. Sehingga dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran 
Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk penyertaan modal kepada BSSU sebagai biaya belanja modal/capital 
expenditure (CAPEX) yang dibutuhkan BSSU dalam pembiayaan proses pembebasan lahan, pembibitan dan 
pemupukan tanaman kelapa sawit. 
 
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan alokasi dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil 
Pelaksanaan Waran Seri I di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK 
No. 42/2020”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
Peraturan OJK No. 42/2020 dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
OJK No. 42/2020, mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan entitas anak 
Perseoan, BSP, BSSU, dan PMM, yang sahamnya dimiliki Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma 
sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor masing-masing entitas anak Perseroan dan telah menjadi entitas 
anak Perseroan lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi 
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah 
dilakukannya transaksi. 
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran 
Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini 
kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana 
hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham 
(“RUPS”) Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara 
berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran 
Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang 
aman dan likuid.  
 
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, 
maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan 
mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat 
persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS. 
 
Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan 
setara kas, laba bersih, ataupun pinjaman lainnya dari pihak ketiga sebagai sumber dana lain yang akan digunakan 
untuk pembiayaan tersebut. 

 
Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar [●]% ([●] 
persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi: 
a. Biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar [●]% ([●] persen); 
b. Biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar [●]% ([●] persen); 
c. Biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar [●]% ([●] persen); 
d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar [●]% ([●] persen), yang terdiri dari: 

 Biaya jasa Akuntan Publik sebesar [●]% ([●] persen); 
 Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar [●]% ([●] persen); dan 
 Biaya jasa Notaris sebesar [●]% ([●] persen); 

e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar [●]% ([●] persen), yang merupakan biaya jasa BAE;dan 
f. Biaya lain-lain (pernyataan pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran KSEI, biaya pencatatan BEI, percetakan, 

iklan, pemaparan publik (public expose), penerjemahan dan biaya lainnya) [●]% ([●] persen). 
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III. PERNYATAAN UTANG  
 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan 
pada tanggal 31 Juli 2022, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young 
Global Limited), akuntan publik independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik 
Indonesia (“IAPI”), dengan pendapat opini tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 7 Desember 2022. 
Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179). 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp2.343.623 
juta yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp287.760 juta dan liabilitas jangka panjang 
konsolidasian sebesar Rp2.055.863 juta dengan rincian sebagai berikut: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

LIABILITAS JANGKA PENDEK  

Utang bank jangka pendek 40.000  

Utang usaha  

Pihak ketiga 76.546  

Utang lain-lain  

Pihak ketiga 30.017  

Beban akrual 5.592  

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 11.774  

Utang pajak 17.307  

Liabilitas kontrak 11.570  

Utang jangka panjang – bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun  

Utang bank 92.328  

Liabilitas sewa 2.626  

Total Liabilitas Jangka Pendek 287.760  

  

LIABILITAS JANGKA PANJANG  

Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun  

Utang bank 1.989.280  

Liabilitas sewa 2.070  

Liabilitas imbalan kerja karyawan 22.060  

Liabilitas pajak tangguhan-neto 42.453  

Total Liabilitas Jangka Panjang 2.055.863  

TOTAL LIABILITAS 2.343.623  

 
Tidak terdapat syarat dan pembatasan dalam hal pembatasan yang menghalangi Penawaran Umum Perdana Saham 
dan merugikan pemegang saham publik. 
 
Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut: 
 
1. Utang Usaha 
 
Utang usaha terutama timbul atas pembelian TBS, bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya yang 
dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha, dengan rincian sebagai berikut: 
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 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Pihak ketiga  

Rupiah  

PT Saraswanti Anugerah Makmur 44.778 

PT Agrochem Mega Globalindo 15.274 

PT Anugerah Pupuk Makmur 5.430 

CV Mega Murni Kimia 2.380 

PT Galatta Lestarindo 1.413 

PT Panca Agro Niaga Lestari 1.078 

PT Agrimas Utama Indonesia 990 

PT Sasco Indonesia 825 

Koperasi Bina Usaha 551 

Lainnya (saldo dibawah Rp500juta) 3.827 

Total 76.546 

 
Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Lancar 66.072  

Telah jatuh tempo:  

1 -30 hari 4.296 

31 – 60 hari 2.829 

61 – 90 hari 126  

Lebih dari 90 hari 3.223 

Total 76.546  

 
Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 7 hari sampai 
dengan 90 hari. 
 
2. Utang lain-lain 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Pihak ketiga  

Rupiah  

Kontraktor 30.000  

Lainnya 17  

Total 30.017  

 
Lain-lain terutama terdiri dari utang atas pembelian perabot dan peralatan. 
 
Utang lain-lain tidak dijamin dan tidak dikenakan bunga. 
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3. Liabilitas Kontrak 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, liabilitas kontrak merupakan uang muka penjualan yang diterima dari pelanggan, yaitu 
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk dengan kontrak No. PRSM/SC-CPO/07/22/033 sebesar Rp11.570 
juta. 
 
4. Beban Akrual dan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 
 
Beban Akrual 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Bunga 3.735  

Jasa profesional 1.854  

Lainnya 3 

Total 5.592  

 
Beban akrual tidak dikenakan bunga dan tidak dijaminkan. 
 
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek 
 
Akun ini terutama terdiri dari beban gaji, upah dan pensiun untuk karyawan 
 
5. Utang Pajak 

 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Pajak penghasilan  

Pasal 4 (2) 173 

Pasal 21 422 

Pasal 22 50 

Pasal 23 525 

Pasal 25 6.113 

Pasal 29 7.290 

PPN-neto 2.734 

Total 17.307  

 
6. Utang Bank Jangka Pendek 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai utang jangka pendek konsolidasian sebesar Rp40.000 juta dengan 
rincian sebagai berikut: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Rupiah  

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”) 40.000 

Suku bunga rata-rata 2,75%  

 
Fasilitas Kredit 
 
Berdasarkan perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga (“KASB”) No. WCO.KP/418/KSB/2022 tanggal 28 Juli 2022, 
Perusahaan memperoleh fasilitas KASB dari Bank Mandiri dengan maksimum pinjaman sebesar Rp40.000 juta. 
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Jaminan 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, fasilitas ini dijamin dengan deposito  yang dibatasi penggunaannya senilai Rp40.000 juta. 
 
Pembatasan 
 
Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri menyatakan pembatasan tertentu yaitu NSP, entitas anak tidak dapat 
menjaminkan deposito kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Bank Mandiri. 
 
7. Utang Bank Jangka Panjang 
 
Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Rupiah  

Bank Mandiri 2.086.700 

Dikurangi biaya tangguhan atas utang bank (5.092) 

Total utang bank jangka panjang 2.081.608 

Jatuh tempo dalam waktu satu tahun 92.974 

Dikurangi biaya transaksi yang belum diamortisasi (646) 

Jatuh tempo dalam waktu satu tahun – neto 92.328 
Total utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun 
– neto 1.989.280 

 
Bank Mandiri  
 
Fasilitas Kredit 
 
Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi (“KI”) No. 21, 22 dan 23 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., NSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 
 
Berdasarkan akta perjanjian KI No. 45, 46 dan 47 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., BSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 
 
Berdasarkan akta perjanjian KI No. 35 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
PMM, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 
 

Jenis fasilitas 
Batas maksimum 

kredit (angka 
penuh) 

Periode Suku bunga 
kontraktual 

Tujuan 
Awal Akhir 31 Juli 2022 

Entitas Anak        

NSP        

KI kebun inti kelapa sawit 931.500.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiayaan tanaman kelapa sawit 

KI pabrik kelapa sawit 125.000.000.000 28 Juni 2022 28 Desember 2026 8,00% Pembiayaan mesin dan peralatan pabrik 
kelapa sawit 

KI terminal khusus CPO 35.000.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2027 8,00% Pembiayaan terminal khusus CPO 
      

BSP      

KI kebun inti kelapa sawit 632.200.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiyaan tanaman kelapa sawit 

KI pabrik kelapa sawit 150.000.000.000 28 Juni 2022 27 Juni 2029 8,00% Pembiayaan pembangunan pabrik kelapa 
sawit 

KI terminal khusus CPO 41.250.000.000 28 Juni 2022 27 Juni 2029 8,00% Pembangunan terminal khusus CPO 
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Jenis fasilitas 
Batas maksimum 

kredit (angka 
penuh) 

Periode Suku bunga 
kontraktual 

Tujuan 
Awal Akhir 31 Juli 2022 

PMM      
KI I kebun inti kelapa 
sawit 363.000.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiayaan tanaman kelapa sawit 

KI II kebun inti kelapa 
sawit 150.000.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiayaan tanaman kelapa sawit 

 
Berdasarkan surat No. CMB.CM4/PA1.3304/2022, No. CMB.CM4/PA1.3305/2022 dan No. CMB.CMP/PA1.3306/2022, 
Bank Mandiri menyetujui penurunan suku bungan pinjaman atas seluruh fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh 
NSP, BSP dan PMM, entitas anak, dari semula 8,25% menjadi 8,00% per tahun. Ketentuan ini berlaku efektif sejak 
tanggal 28 Juni 2022. 
 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat pembayaran utang bank jangka 
panjang kepada Bank Mandiri. 
 
Jaminan 
 
Seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri di atas dijamin dengan tanaman produktif, aset tetap (hak atas tanah, 
prasarana jalan dan jembatan dan bangunan tertentu), kepemilikan modal saham NSP, BSP dan PMM oleh 
Perusahaan, corporate guarantee, cash deficit guarantee, pihak berelasi, personal guarantee atas nama Ir. Teguh 
Patriawan dan gadai saham atas nama Perusahaan dan Ir. Teguh Patriawan, Direktur Utama. 
 
Pembatasan 
 
Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri juga menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, NSP, BSP dan 
PMM diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari bank sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, 
seperti, antara lain, penggabungan usaha, penjualan atau pengalihan barang jaminan, pemberian pinjaman kepada 
pihak ketiga dan perubahan anggaran dasar. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, entitas anak, diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu 
debt-service coverage ratio lebih dari 100%, ekuitas positif dan debt to equity kurang dari atau sama dengan 300%. 
Salain itu, NSP, entitas anak, diwajibkan untuk menyerahkan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, PMM, entitas anak, diharuskan untuk mempertahankan ekuitas positif. Selain itu, PMM, 
entitas anak, diwajibkan untuk menyerahkan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya. 
 
Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan dan telah memperoleh 
persetujuan dari Bank Mandiri untuk melepas persyaratan tersebut. Pada tanggal 31 Juli 2022, BSP dan PMM telah 
memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan dalam perjanjian. 
 
8. Liabilitas Sewa 
 
Sebagai penyewa 
 
Kelompok Usaha memiliki kontrak sewa untuk berbagai aset bangunan, kendaraan dan alat berat yang digunakan 
dalam operasinya. 
 
Sewa bangunan, kendaraan dan alat berat memiliki jangka waktu sewa 1 sampai dengan 3 tahun. 
 
Dibawah ini adalah jumlah tercatat dari liabilitas sewa dan mutasi selama periode/tahun berjalan: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Saldo awal 2.586 

Penambahan 3.979 
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 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Penambahan bunga 274 

Pembayaran (2.143) 

Saldo akhir 4.696 

Penyajian pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:  

Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun 2.626 

Bagian jangka panjang 2.070 

Total 4.696 

 
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Beban penyusutan aset hak guna 1.560 

Beban bunga atas liabilitas sewa 274 

Total 1.834 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, BSP dan PMM mengadakan perjanjian sewa pembiayaan aset dengan PT Dipo Star 
Finance dan PT Astra Sedaya Finance dengan jangka waktu 36 bulan dengan tingkat SBE berkisar antara 4,81% 
sampai dengan 13,89% per tahun. 
 
Utang ini merupakan utang dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan setiap bulan. Utang ini dijaminkan dengan 
aset yang terkait. 
 
9. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan 
 
Liabilitas imbalan kerja karyawan ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris 21ension21ent, Kantor Konsultan 
Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan, dalam laporannya tertanggal 17 Oktober 2022 dan 10 Maret 2022 masing-
masing untuk tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, yang menggunakan metode “Projected Unit Credit”. 
 
Kelompok Usaha mengadakan program manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi persyaratan. Dana 
21ension dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) Manulife Indonesia, yang pendiriannya telah 
disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. 
 
Iuran Dana Pensiun yang ditanggung Kelompok Usaha adalah sebesar 4% dari gaji pokok karyawan. 
 
Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja karyawan telah cukup dan sesuai dengan 
persyaratan minimum. 
 
Asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria pada 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut : 
 
Tingkat diskonto tahunan 7,29% - 7,63% 

Proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan 5,00% 

Tingkat cacat 10% dari tingkat mortalitas 

Umur pensiun 55 tahun 

Referensi tingkat kematian Tabel Mortalita Indonesia IV 2019 
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Perubahan liabilitas imbalan kerja karyawan 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Saldo awal 20.038 

Perubahan yang dibebankan ke laba rugi  

Biasa jasa kini 819 

Biaya bunga 1.216 

Sub-total 2.035 

Laba pengukuran kembali yang dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain  

Perubahan asumsi demografis 8.523 

Perubahan asumsi keuangan (9.723) 

Sub-total (1.200) 

Pembayaran imbalan kerja karyawan (200) 

Penyesuaian atas perubahan metode atribusi manfaat yang diakui pada laba rugi (613) 

Saldo akhir 22.060 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022 total aset neto dana pensiun Kelompok Usaha adalah sebesar Rp11.861 juta. 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Dana pendapatan tetap 8.388 

Dana pasar uang 3.473 

Total 11.861 

 
Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama adalah sebagai berikut: 

(dalam jutaan Rupiah) 

Sensitivitas Perubahan asumsi Kenaikan Penurunan 

Tingkat diskonto tahunan 1% (970) 1.085 
Proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan 1% 1.034 (941) 
 
10. Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 

2022 

Imbalan kerja karyawan 1.835 

Liabilitas sewa 836 

Aset tetap dan tanaman produktif (36.479) 

Aset biologis (7.350) 

Aset hak guna (1.295) 

Neto (42.453) 
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11. Komitmen dan Kontinjensi 
 
a. Komitmen penjualan 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, Kelompok Usaha memiliki beberapa komitmen penjualan 
minyak kelapa sawit kepada pelanggan pihak ketiga dengan jumlah tonase dan harga yang telah disepakati. 
Seluruh komitmen penjualan akan terealisasi dalam satu bulan setelah tiap-tiap tanggal pelaporan. 
 

b. Utang bank jangka panjang plasma 
 
Sesuai  perjanjian  dengan  Bank Mandiri, entitas  anak tertentu  diminta  untuk  bertindak  sebagai  penjamin 
utang  plasma  sampai  seluruh  utang  plasma  lunas. Pada  tanggal  31 Juli 2022, tidak terdapat sisa  utang  
petani  plasma binaan  entitas  anak  kepada  Bank Mandiri. 
 

c. Komitmen belanja modal 
 
Pembangunan pabrik kelapa sawit 
 
Pada tahun 2021, BSP, entitas anak, Perusahaan menjalin perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor, 
pihak ketiga, untuk membangun pabrik kelapa sawit senilai Rp109.124 juta yang terhitung sejak bulan 
Oktober 2021. Pada tanggal 2 Juni 2022, terdapat penambahan perjanjian kerja senilai Rp19.331 juta. Pada 
tanggal 31 Juli 2022, jumlah yang terealisasi dari nilai perjanjian kerja tersebut adalah sebesar Rp44.412 juta. 
 

d. Tuntutan hukum 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat tuntutan hukum terhadap Kelompok Usaha yang mungkin 
menimbulkan kerugian material di masa depan. 

 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 
31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN 
DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH 
JATUH TEMPO. 
 
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-
LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN 
DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. 
 
SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN 
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN 
KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN 
SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG 
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN. 
 
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN SAMPAI DENGAN TANGGAL 
LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI 
DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL 
YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS 
PERSEROAN. 
 
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA 
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA DATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN 
KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI 
PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. 
 
TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG 
BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN. 
 
TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN 
SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN 
PENDAFTARAN. 
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PADA TANGGAL 31 JULI 2022, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG 
DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. 
 
SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-
PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM 
PUBLIK. 
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING 
 
 
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan 
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon 
investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. 
 
Tabel di bawah ini menyajikan ringkasan data keuangan penting Perseroan dan entitas anaknya (secara kolektif 
disebut sebagai "Kelompok Usaha") tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 serta untuk periode 
tujuh bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-
tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, yang disusun berdasarkan:  
 
(i) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 serta untuk 

periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja ("KAP PSS") (firma anggota Ernst & Young 
Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian dan 
paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, dan ditandatangani oleh Sandy 
(Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179); 
  

(ii) laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP PSS (firma 
anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini 
tanpa modifikasian dan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen, yang 
ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685); dan  
 

(iii) informasi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
yang telah direviu oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar 
Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen 
Entitas” (“SPR 2410”) yang ditetapkan oleh IAPI. Suatu reviu memiliki ruang lingkup yang secara substansial 
kurang daripada suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI dan 
sebagai konsekuensinya, tidak memungkinkan KAP PSS untuk memeroleh keyakinan bahwa KAP PSS akan 
mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin teridentifikasi dalam suatu audit.  Oleh karena itu, KAP 
PSS tidak menyatakan suatu opini audit. 

 
Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta periode sembilan 
bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disajikan untuk memenuhi persyaratan 
POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 
tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat 
Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 
20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik 
Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.   
 
Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, disusun oleh manajemen 
Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah. 
Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 
sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, tidak lengkap, karena tidak 
mencantumkan laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.  
 
KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang 
ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan SPR 2410 yang ditetapkan oleh IAPI atas informasi keuangan 
konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta untuk periode sembilan bulan yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021, dan oleh karena itu KAP PSS (firma anggota Ernst & 
Young Global Limited) tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas informasi 
keuangan tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Kelompok Usaha tanggal 30 September 2022 serta 
untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 merupakan 
tanggung jawab manajemen Perseroan. 
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1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

(dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

ASET      

      

ASET LANCAR      

Kas dan bank 74.268  113.023  191.229  41.536  45.760  

Piutang usaha      

Pihak ketiga 14.153  12.947  21.545  14.365  6.062  

Piutang lain-lain      

Pihak ketiga 2.421  2.244  2.072  1.072  1.647  

Persediaan 114.998  100.205  89.640  39.047  56.172  

Pajak dibayar di muka 2.373  1.422  1.772  177  449  

Uang muka 11.424  12.236  14.925  3.388  3.632  

Biaya dibayar di muka 1.605  720  117  259  595  

Aset biologis 52.564  50.145  76.100  43.375  33.175  

Aset keuangan lancar lainnya - 40.000  - - - 

Total Aset Lancar 273.806  332.942  397.400  143.219  147.492  

 
      

ASET TIDAK LANCAR      

Piutang pihak berelasi -  -  -  865  869  

Piutang plasma 30.324  79.055  20.696  10.788  8.465  

Aset pajak tangguhan – neto 35.466  34.788  34.323  49.434  12.312  

Tanaman produktif      

Tanaman telah menghasilkan – neto 1.800.185  1.815.129  1.724.898  1.658.970  1.369.288  

Tanaman belum menghasilkan 57.852  53.565  190.008  290.298  584.044  

Aset tetap – neto 570.508  545.178  541.799  536.331  559.281  

Aset tidak lancar lainnya 164.513 106.729  65.876  65.243  79.262  

Total Aset Tidak Lancar 2.658.848  2.634.444  2.577.600  2.611.929  2.613.521  

TOTAL ASET 2.932.654  2.967.386  2.975.000  2.755.148  2.761.013  

      

LIABILITAS DAN EKUITAS 
     

 
     

LIABILITAS JANGKA PENDEK 
     

Utang bank jangka pendek -  40.000  -  99.977  99.999  

Utang usaha     - 

Pihak ketiga 65.568  76.546  105.189  119.598  147.657  

Utang lain-lain -    - 

Pihak ketiga 50.158  30.017  34.836  44.578  46.108  

Beban akrual 4.930 5.592  8.652  9.444  8.207  

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 12.916  11.774  10.100  9.963  7.900  

Utang pajak 9.470  17.307  38.233  6.183  3.026  

Liabilitas kontrak 232  11.570  143  -  13.861  
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Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

Utang jangka panjang – bagian yang jatuh 
tempo dalam waktu satu tahun -    - 

Utang bank 94.682  92.328  164.386  61.022  54.527  

Liabilitas sewa 2.974 2.626  1.366  2.694  4.525  

Total Liabilitas Jangka Pendek 240.930  287.760  362.905  353.459  385.810  

      

LIABILITAS JANGKA PANJANG      
Utang jangka panjang – setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun 

     

Utang bank 1.996.252 1.989.280  1.988.861  2.061.786  2.050.934  

Liabilitas sewa 3.550 2.070  1.220  526  1.469  

Liabilitas imbalan kerja karyawan 22.033 22.060  22.038  24.702  30.600  

Liabilitas pajak tangguhan – neto 44.563 42.453  40.724  1.275  5.802  

Total Liabilitas Jangka Panjang 2.066.398 2.055.863  2.052.843  2.088.289  2.088.805  

TOTAL LIABILITAS 2.307.328 2.343.623  2.415.748  2.441.748  2.474.615  

      

EKUITAS      

      
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham 
pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 
2021 dan Rp1.000.000 per saham pada 
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 
dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 
Desember 2020 dan 2019 
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 
20.220.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 
saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 
2019 

1.011.000  1.011.000  1.011.000  1.011.000  1.011.000  

Tambahan modal disetor 1.496  1.496  1.496  1.496  1.496  

Akumulasi rugi (387.176) (388.739) (453.250) (699.102) (726.104) 

Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan 
Kepada Pemilik Entitas Induk 625.320  623.757  559.246  313.394  286.392  

Kepentingan nonpengendali 6  6  6  6  6  

TOTAL EKUITAS 625.326  623.763  559.252  313.400  286.398  

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 2.932.654  2.967.386  2.975.000  2.755.148  2.761.013  

 
 
2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Penjualan 864.315 763.376 682.064 573.926 1.146.624 746.873 523.397 
Beban pokok 
penjualan (519.018) (389.309) (388.351) (290.144) (576.122) (523.439) (476.347) 

Laba Bruto 345.297 374.067 293.713 283.782 570.502 223.434 47.050 
(Kerugian) 
keuntungan atas 
perubahan nilai wajar 
aset biologis – neto 

(23.537) 21.862 (25.955) 13.236 32.725 10.200 16.767 

Beban penjualan (21.704) (20.219) (15.666) (15.604) (27.690) (22.171) (16.553) 
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    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Beban umum dan 
administrasi (43.112) (26.284) (29.990) (21.187) (37.644) (37.432) (34.675) 

Pendapatan operasi 
lainnya 633 1.393 358 1.212 2.557 2.725 2.153 

Beban operasi lainnya (1.727) (1.474) (287) (1.617) (2.408) (327) (334) 

Laba Usaha 255.850 349.345 222.173 259.822 538.042 176.429 14.408 

Pendapatan keuangan 2.926  1.132 2.662 749 1.849 681 887 
Pajak final atas 
pendapatan bunga (585) (226) (532) (150) (370) (136) (177) 

Beban keuangan (153.955) (156.036) (127.448) (120.083) (205.255) (201.325) (189.636) 

Laba (Rugi) 
Sebelum (Beban) 
Manfaat Pajak 
Penghasilan Badan 

104.236  194.215 96.855 140.338 334.266 (24.351) (174.518) 

(Beban) manfaat 
pajak penghasilan 
badan – neto 

(39.637) (47.049) (33.280) (29.734) (88.933) 43.784 (65.593) 

Laba (Rugi) 
Periode/Tahun 
Berjalan 

64.599  147.166 63.575 110.604 245.333 19.433 (240.111) 

Penghasilan (Rugi) 
Komprehensif Lain        

Pos yang tidak akan 
direklasifikasi ke laba 
rugi: 

       

Keuntungan 
(kerugian) aktuarial 1.889 500 1.200 389 666 9.704 (1.309) 

Pajak tangguhan 
terkait (416) (110) (264) (85) (147) (2.135) 327 

Penghasilan (rugi) 
komprehensif lain - 
neto setelah pajak 

1.473  390 936 304 519 7.569 (982) 

Total Penghasilan 
(Rugi) 
Komprehensif 
Periode/Tahun 
Berjalan 

66.072  147.556 64.511 110.908 245.852 27.002 (241.093) 

Laba (Rugi) 
Periode/Tahun 
Berjalan yang Dapat 
Diatribusikan 
kepada: 

       

Pemilik entitas induk 64.599  147.166 63.575 110.604 245.333 19.433 (240.116) 
Kepentingan 
nonpengendali (0) 0 0 0 0 0 5 

Total  64.599  147.166 63.575 110.604 245.333 19.433 (240.111) 

Total Penghasilan 
(Rugi) 
Periode/Tahun 
Berjalan 
Komprehensif yang 
Dapat Diatribusikan 
Kepada: 

       

Pemilik entitas induk 66.072  147.556 64.511 110.908 245.852 27.002 (241.098) 
Kepentingan 
nonpengendali (0) (0) - 0 0 0 5 

Total  66.072  147.556 64.511 110.908 245.852 27.002 (241.093) 

Laba (rugi) per 
saham dasar yang 
dapat diatribusikan 
kepada pemilik 
entitas induk 

3 7 3 5 12 1 (12) 
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3. RASIO-RASIO PENTING 
     

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Rasio Pertumbuhan (%)        

Penjualan 13,2 - 18,8 - 53,5 42,7 (4,5) 

Laba (Rugi) Bruto (7,7) - 3,5 - 155,3 374,9 (7.180,5) 

Laba (Rugi) Usaha (26,7) - (14,5) - 205,0 1.124,5 (128,0) 

EBITDA** (20,1) - (10,0) - 127,8 169,8 257,9 
Laba (Rugi) Tahun 
Berjalan (56,1) - (42,5) - 1.162,5 (108,1) 48,8 

Total Aset (1,4) 4,6 (0,3) 2,5 8,0 (0,2) (2,2) 

Total Liabilitas (4,5) (0,8) (3,0) (1,7) (1,1) (1,3) 7,8 

Total Ekuitas 11,8 47,2 11,5 35,4 78,4 9,4 (45,7) 
        

Rasio Keuangan (%)        

Total Liabilitas/Total 
Ekuitas 369,0 525,1 375,7 565,4 432,0  779,1  864,0 

Total Liabilitas/Total 
Aset 78,7 84,0 79,0 85,0 81,2  88,6  89,6  

Total Aset Lancar/Total 
Liabilitas Jangka Pendek 113,6 86,2 115,7 136,7 109,5  40,5  38,2  

Total Ekuitas/Total Aset 21,3 16,0 21,0 15,0 18,8  11,4  10,4  
Total Ekuitas/Total Aset 
Tetap 109,6 88,3 114,4 80,7 103,2  58,4  51,2  

Total Aset Tetap/Total 
Liabilitas Jangka 
Panjang 

27,6 25,4 26,5 23,7 26,4 25,7 26,8 

        

Rasio Usaha (%)        

Laba Bruto/Penjualan 40,0 49,0 43,1 49,4 49,8  29,9  9,0  
Laba (Rugi) 
Usaha/Penjualan 29,6 45,8 32,6 45,3 46,9  23,6  2,8  

EBITDA/Penjualan 40,4 57,2 43,3 57,1 57,1  38,5  20,4  
Laba (Rugi) Tahun 
Berjalan/Penjualan 7,5 19,3 9,3 19,3 21,4  2,6  (45,9) 

Laba Komprehensif 
Tahun 
Berjalan/Penjualan 

7,6 19,3 9,5 19,3 21,4  3,6  (46,1) 

Return on Asset** 2,2 5,1 2,1 3,9 8,2  0,7  (8,7) 
Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan/Total 
Aset 

2,3 5,1 2,2 3,9 8,3  1,0  (8,7) 

Return on Equity** 10,3 31,9 10,2 26,1 43,9  6,2  (83,8) 
Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan/Total 
Ekuitas 

10,6 32,0 10,3 26,1 44,0  8,6  (84,2) 

        

Rasio Likuiditas (x)        

Cash Ratio 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,1 0,1 

Current Ratio 1,1 0,9 1,2 1,4 1,1 0,4 0,4 
        

Rasio Efisiensi (x)        

Asset Turnover** 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4  0,3  0,2  
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Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Rasio Keuangan lainnya 
(%)        

        
Debt Service Coverage 
Ratio** 138,8 170,5 132,7 236,1 176,5 108,5 42,8 

Debt to Equity Ratio** 335,4 453,6 340,9 515,0 385,0 709,2 770,1 
Interest Coverage 
Ratio** 226,8 280,0 231,5 273,1 319,0 142,8 56,2 

Total Ekuitas (dalam 
Rupiah) 625.326 460.956 623.763  424.308  559.252  313.400  286.398  

 
Tabel berikut menunjukkan EBITDA yang diperoleh dari laba tahun berjalan: 

    (dalam Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Laba (rugi) tahun 
berjalan 64.599 147.166 63.575  110.604  245.333  19.433  (240.111) 

Dikurangkan:        
(Beban) manfaat 
pajak penghasilan 
badan - neto 

(39.637) (47.049) (33.280) (29.734) (88.933) 43.784  (65.593) 

Beban keuangan (153.955) (156.036) (127.448) (120.083) (205.255) (201.325) (189.636) 

Pendapatan keuangan 2.926  1.132  2.662  749  1.849  681  887  
Pajak final atas 
pendapatan bunga (585) (226) (532) (150) (370) (136) (177) 

Penyusutan (24.796) (24.578) (19.276) (19.130) (32.835) (33.292) (28.731) 

Amortisasi (68.529) (62.963) (53.584) (48.973) (83.944) (77.762) (63.406) 

EBITDA 349.175  436.886  295.033  327.925  654.820  287.483  106.545  

 
Tabel berikut menunjukkan detail perhitungan dari rasio efisiensi dan rasio keuangan lainnya: 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Asset turnover**        

Penjualan 864.315  763.376  682.064  573.926  1.146.624  746.873  523.397  

Total aset  2.932.654  2.883.144  2.967.386  2.823.401  2.975.002  2.755.147  2.761.014  

Asset turnover (%) 0.3  0.3  0.2  0.2  0.4  0.3  0.2  

        
Debt Service Coverage 
Ratio**        

EBITDA 349.175  436.886  295.033  327.925  654.820  287.483  106.545  
Beban keuangan 153.955  156.036  127.448  120.083  205.255  201.325  189.636  
Utang jangka panjang - 
bagian yang jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun 

       

Utang bank 94.682  98.670  92.328  17.142  164.386  61.022  54.527  
Liabilitas sewa 2.974 1.565  2.626  1.676  1.366  2.694  4.525  

Debt Service Coverage 
Ratio(%) 138,8  170,5  132,7  236,1  176,5  108,5  42,8  
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Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Debt to Equity Ratio**        
Utang bank jangka 
pendek -  -  40.000  -  -  99.977  99.999  

Utang jangka panjang - 
bagian yang jatuh tempo 
dalam waktu satu tahun 

       

Utang bank 94.682  98.670  92.328  17.142  164.386  61.022  54.527  

Liabilitas sewa 2.974 1.565  2.626  1.676  1.366  2.694  4.525  

        
Utang jangka panjang - 
setelah dikurangi bagian 
yang jatuh tempo dalam 
waktu satu tahun 

       

Utang bank 1.996.252 1.989.868  1.989.280  2.165.229  1.988.861  2.061.786  2.050.934  

Liabilitas sewa 3.550 833  2.070  1.267  1.220  526  1.469  

Total ekuitas 625.326 460.956 623.763  424.308  559.252  313.400  286.398  

Debt to Equity Ratio 
(%) 335,4  453,6  340,9  515,0  385,5  710,3  772,2  

        

Interest Coverage Ratio        

EBITDA 349.175  436.886  295.033  327.925  654.820  287.483  106.545  

Beban keuangan 153.955  156.036  127.448  120.083  205.255  201.325  189.636  
Interest Coverage Ratio 
(%) 226,8  280,0  231,5  273,1  319,0  142,8  56,2  

**EBITDA: Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan-pendapatan keuangan+beban keuangan+penyusutan aset      

    tetap+amortisasi tanaman menghasilkan 

Return on Asset: Laba (rugi) tahun berjalan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan 

Return on Equity: Laba (rugi) tahun berjalan/Total ekuitas pada akhir tahun atau periode berjalan 

Aset turnover : Penjualan/Total aset pada akhir tahun atau periode berjalan 

 Debt Service Coverage Ratio : EBITDA/(Beban keuangan + Utang jangka panjang - bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun) 

Debt to Equity Ratio : (Total utang bank dan liabilitas sewa jangka panjang + Total utang bank dan liabilitas sewa jangka pendek)/Total ekuitas               

pada akhir tahun atau periode berjalan 

Interest Coverage Ratio : EBITDA/Beban keuangan 
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN 
 
 
Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, 
laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang 
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan di Indonesia. 
 
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam 
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK 
No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 
20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik 
Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi 
keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjadi tanggung jawab Perseroan disusun sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, serta tidak diaudit dan 
tidak direview oleh Akuntan Publik. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) 
tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian 
interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan 
keuangan konsolidasian untuk periode 30 September 2022 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. 
 
Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan untuk 
periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 terdiri dari: 
 
(i) laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja 

(firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan 
opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179); 
  

(ii) laporan keuangan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang tidak diaudit atau direview oleh KAP Purwantono, 
Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited); 

  
(iii) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh KAP 

Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit 
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Sandy (Registrasi 
Akuntan Publik No.AP.1179); 

  
(iv) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP 

Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit 
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman 
(Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685); dan 

  
(v) laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP 

Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), berdasarkan Standar Audit 
yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Benyanto Suherman 
(Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). 

 
Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan 
berdasarkan informasi keuangan Perseroan. 
 
1. UMUM 
 

Pada tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan PT Nusantara 
Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris 
di Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009,  telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
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0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 
2009, TBNRI No. 18815. 

 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk  No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery 
Jovina, S,H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham 
melalui Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 (“Anggaran Dasar 
Perseroan”).  
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang 
Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya. Untuk mencapai maksud dan tujuan 
tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:  

 
- Kegiatan usaha utama yang mencakup: 

 
• mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai aset 

dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut 
“Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup 
jasa yang diberikan penasehat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan 
akuisisi perusahaan.  
 

• mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan 
manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; 
tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan 
penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, 
bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan 
agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur 
akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan 
bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. 
 

- Kegiatan usaha penunjang, yang mencakup: 
 

• melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan maupun 
penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam 
kegiatan usaha Perseroan; 
 

• melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan 
 

• kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

 
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI PERSEROAN 
 

 Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak 
 

Harga pasar CPO dunia berpengaruh langsung dengan pergerakan harga pasar produk kelapa sawit 
Perseroan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini:  
 
a. Kondisi ketersediaan dan permintaan dalam negeri maupun luar negeri atas produk kelapa sawit beserta 

turunannya serta minyak nabati, substitusi dan lainnya. 
b. Kinerja perekonomian dunia yang mempengaruhi ekonomi negara-negara produsen dan konsumen Crude 

Palm Oil (“CPO”). 
c. Siklus perubahan cuaca di negara-negara produsen kelapa sawit dapat mempengaruhi produksi kelapa 

sawit. 
d. Kebijakan tarif ekspor negara penghasil CPO dan kebijakan tarif impor negara pembeli CPO. 
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Fluktuasi harga CPO akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek Perseroan 
dan Entitas Anak. Ketika terjadi kenaikan harga CPO, maka pendapatan Entitas Anak akan meningkat, dan 
sebaliknya ketika terjadi penurunan harga CPO, maka pendapatan Entitas Anak akan berkurang. 

 
 Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 

 
Biaya investasi dapat timbul ketika Entitas Anak akan menambah fasilitas produksi seperti pabrik dan 
melakukan new planting pada lahan yang siap ditanam. Perseroan harus bisa memastikan bahwa investasi 
tersebut dapat menambah nilai pendapatan Entitas Anak dalam jangka panjang. Jika Perseroan tidak mampu 
menganalisa biaya investasi serta imbal hasil yang diberikan, maka hal ini akan berdampak negatif pada 
kinerja Entitas Anak dalam jangka panjang yang berakibat negatif juga terhadap Perseroan. 
 

 Risiko Persaingan Usaha 
 

Kegiatan usaha yang dijalani Entitas Anak juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang 
bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama 
pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, 
penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak repeseed, 
minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak 
nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas dan 
prospek kinerja usaha Perseroan secara konsolodian. 
 

 Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha 
 
Perizinan kegiatan usaha Entitas Anak mengacu pada  Peraturan Menteri Pertanian No. 
98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terakhir kali diubah 
dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 yang mengatur mengenai syarat 
mendapatkan Izin Usaha Perekebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yaitu pemenuhan sekurang-kurangnya 
20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan 
kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Selain itu kebun yang 
diusahakan sendiri dapat diperoleh dari Hak Guna Usaha. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun sejak 
diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan harus telah mengusahakan kebun 
sendiri. Dalam hal perusahaan perkebunan pemilik IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan 
kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada, maka Entitas Anak 
akan dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan untuk melakukan 
perbaikan. Jika peringatan ke-3 tidak dipenuhi maka IUP-P dan IUP akan dicabut dan hak atas tanah 
diusulkan untuk dibatalkan. 

 
Kegagalan dalam mendapatkan atau memperbaharui perizinan Entitas Anak dapat berdampak material dan 
merugikan terhadap kegiatan usaha Entitas Anak. Perubahan undang-undang yang berlaku dapat 
mengakibatkan munculnya tambahan biaya kepatuhan, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak 
material bagi Entitas Anak. 
 

 Risiko Perubahan Teknologi 
 

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, baik itu teknologi yang berhubungan dengan agronomi 
maupun teknologi yang berhubungan dengan proses pabrik pengolahan, mendorong Entitas Anak untuk bisa 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak diperbaharui akan 
berdampak pada tingkat efisiensi, produktifitas dan biaya Entitas Anak. 

 
 Risiko Iklim atau Cuaca 

 
Faktor iklim dalam jangka panjang maupun cuaca dalam jangka pendek akan mempengaruhi kondisi 
tanaman yang berdampak pada kuantitas TBS yang bisa dipanen sehingga dapat menurunkan volume 
produksi CPO. Salah satu contohnya adalah fenomena El Nino yang akan menyebabkan peningkatan suhu 
udara sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan dan menimbulkan bencana lain seperti 
kebakaran hutan. Dampak atas cuaca atau iklim yang buruk ini harus bisa dimitigasi oleh Entitas Anak agar 
ketersediaan TBS tidak sampai berdampak signifikan terhadap volume produksi kelapa sawit. Jika hal 
tersebut tidak bisa dimitigasi oleh Entitas Anak, maka produksi dapat terganggu dan Entitas Anak tidak 
sanggup memenuhi permintaan dari konsumen. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi prospek 
kelangsungan usaha Entitas Anak. 
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 Risiko Ketersediaan Sumber Daya 

 
Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan TBS adalah pupuk, bahan bakar dan tenaga kerja. 
Ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga pupuk maupun bahan bakar akan mempengaruhi kinerja 
operasional dan keuangan Entitas Anak. Selain itu karena industri ini bersifat padat karya maka ketersediaan 
tenaga kerja yang banyak dan ahli di bidang perkebunan kelapa sawit harus bisa dipenuhi. Kelangkaan 
ketiga sumber daya tersebut akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja operasional Entitas Anak 
dalam jangka panjang. 

 
Ketersediaan TBS untuk dipanen oleh Entitas Anak yang akan dikirim ke pabrik pengolahan akan berdampak 
signifikan terhadap proses produksi CPO. Berkurangnya pasokan TBS yang akan diolah oleh Entitas Anak 
akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan keterlambatan dalam memenuhi permintaan 
konsumen secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan serta reputasi 
Entitas Anak dalam jangka panjang. 

 
 Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan 

 
Dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan konflik antara 
Entitas Anak dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama 
ditinggali oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi 
terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Entitas Anak 
karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat 
menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Entitas Anak yang secara 
tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
Kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar Perseroan akan berpengaruh pada kinerja para tenaga 
kerja. Apabila lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional mudah bergejolak atau mengalami gesekan 
maka hal ini akan mengganggu kinerja Perseroan sehingga proses produksi dan pengolahan menjadi 
terhambat.  
 

 Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga 
 

Pergerakan peningkatan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan faktor 
makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama pada sisi profitabilitas. Paparan risiko 
ini mengacu pada posisi utang yang dimiliki Perseroan selama masa pengembangan area perkebunan.  
 

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 
 

Kelompok Usaha menerapkan pertama kali seluruh standar baru, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang 
mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang berlaku efektif untuk periode yang 
dimulai pada atau setelah: 
 
1 Januari 2020 
 
Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan 
Pelanggan, dan PSAK 73: Sewa untuk pertama kalinya. Sifat dan dampak perubahan sebagai akibat dari standar 
akuntansi baru ini dijelaskan di bawah ini.  
 
Beberapa amandemen dan interpretasi lainnya yang berlaku untuk pertama kalinya pada tahun 2020, namun 
tidak berdampak pada laporan keuangan Kelompok Usaha. 
 
PSAK 71: Instrumen keuangan  
 
PSAK 71: menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk periode tahunan 
yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga aspek akuntansi untuk instrumen 
keuangan: klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan akuntansi lindung nilai.  
 
Amandemen tersebut mengharuskan instrumen utang diukur baik pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar 
melalui OCI atau nilai wajar melalui laba rugi. Klasifikasi instrumen utang, tergantung pada model bisnis entitas 
untuk mengelola aset keuangan dan apakah arus kas kontraktual hanya mewakili SPPI. Model bisnis entitas 
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adalah bagaimana entitas mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan menciptakan nilai 
bagi entitas baik dari mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual aset keuangan, atau keduanya. 
 
Jika instrumen utang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi jika juga memenuhi persyaratan SPPI. Instrumen utang yang memenuhi persyaratan SPPI yang 
dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan untuk menjual aset diukur pada nilai wajar melalui 
OCI. Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria nilai wajar melalui 
OCI atau biaya perolehan diamortisasi.  
 
Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 71 menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi, dengan 
tanggal penerapan awal 1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak penerapan pada tanggal tersebut.  
 
Penilaian model bisnis dan apakah asset keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat pada tanggal 1 Januari 
2020. 
 
Instrumen utang Kelompok Usaha memiliki arus kas kontraktual yang semata-mata merupakan pembayaran 
pokok dan bunga. Kelompok Usaha memiliki aset keuangan saat ini untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, 
dan karenanya diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71.  
 
PSAK 71 mengharuskan semua instrumen ekuitas dilakukan pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali jika 
entitas memilih pengakuan awal, untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.  
Pos-pos yang terpengaruh dalam laporan keuangan Kelompok Usaha atas penerapan pertama kali PSAK 71 
secara adalah pinjaman dan piutang, termasuk piutang usaha, piutang lain-lain dan piutang dengan pihak 
berelasi akan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.  
 
PSAK 71 mengharuskan Kelompok Usaha untuk mencatat ECL pada semua aset keuangannya yang diukur pada 
biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI dan jaminan keuangan. Kelompok Usaha sebelumnya 
mencatat penurunan nilai berdasarkan model kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif bahwa aset 
keuangan mengalami penurunan nilai.  
 
Setelah penerapan PSAK 71, Kelompok Usaha menerapkan pendekatan yang disederhanakan menggunakan 
matriks pencadangan dengan menyertakan informasi masa depan (forward looking information) yang relevan 
untuk menilai ECL pada piutang usaha, piutang lain-lain, dan piutang pihak berelasi. Kelompok Usaha telah 
menilai dan menyimpulkan bahwa ECL adalah tidak material untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. 
Sedangkan untuk piutang pihak berelasi, Kelompok Usaha menyediakan ECL yang cukup untuk menutupi 
kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut. 
 
Dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dari penerapan pertama kali dari PSAK 71 
adalah sebagai berikut: 

 
Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan 
  
Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan klasifikasi baru 
aset dan liabilitas keuangan sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020: 
 

(dalam jutaan Rupiah) 

Catatan 
Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 55 31 Desember 

2019 

Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 71 1 Januari 2020 

Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 55 31 Desember 

2019 

Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 71 1 Januari 2020 

Aset keuangan     
     

Kas dan bank Pinjaman yang diberikan 
dan piutang 

Biaya perolehan 
diamortisasi 45.760 45.760 

     

Piutang usaha Pinjaman yang diberikan 
dan piutang 

Biaya perolehan 
diamortisasi 6.062 6.062 

     

Piutang lain-lain Pinjaman yang diberikan 
dan piutang 

Biaya perolehan 
diamortisasi 1.647 1.647 

     

Piutang pihak berelasi Pinjaman yang diberikan 
dan piutang 

Biaya perolehan 
diamortisasi 869 869 

     

Piutang plasma Pinjaman yang diberikan 
dan piutang 

Biaya perolehan 
diamortisasi 8.465 8.465 
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(dalam jutaan Rupiah) 

Catatan 
Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 55 31 Desember 

2019 

Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 71 1 Januari 2020 

Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 55 31 Desember 

2019 

Klasifikasi berdasarkan 
PSAK 71 1 Januari 2020 

Liabilitas keuangan     
     

Utang bank jangka pendek 
Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

99.999 99.999 

     

Utang usaha 
Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

147.657 147.657 

     

Utang lain-lain 
Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

46.108 46.108 

     

Beban akrual 
Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

8.207 8.207 

     

Liabilitas imbalan kerja 
jangka pendek  

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

7.900 7.900 

     

Utang bank jangka panjang 
Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

2.105.461 2.105.461 

     

Liabilitas sewa 
Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

Liabilitas keuangan pada 
biaya perolehan 
diamortisasi 

5.994 5.994 

 
PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan  
 
PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan Interpretasi terkait dan berlaku, 
dengan pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 
menetapkan model lima langkah untuk memperhitungkan pendapatan yang timbul dari kontrak dengan 
pelanggan dan mensyaratkan bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang mencerminkan imbalan yang 
diharapkan entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan. 
  
PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan pertimbangan, dengan mempertimbangkan semua fakta dan 
keadaan yang relevan ketika menerapkan setiap langkah model untuk membuat kontrak dengan pelangan 
mereka. Standar ini juga menerapkan akuntansi untuk biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan biaya 
yang terkait langsung dengan pemenuhan kontrak. Selain itu, standar tersebut membutuhkan pengungkapan 
yang luas.  
 
Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 dengan menggunakan metode penerapan restrospektif yang dimodifikasi 
dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar dapat diterapkan untuk semua 
kontrak pada tanggal penerapan awal atau hanya untuk kontrak yang tidak berlaku selesai pada tanggal ini. 
Kelompok Usaha memilih untuk menerapkan standar untuk semua kontrak pada 1 Januari 2020.  
 
Kontrak tertentu dengan pelanggan dalam segmen bisnis Kelompok Usaha memberikan insentif uang tunai dan 
hak pengembalian untuk produk dan diskon harga. Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada harga 
kontrak, setelah dikurangi pengembalian barang dan diskon harga. 
  
Tidak ada dampak material pada laporan keuangan konsolidasi Kelompok Usaha pada tahun awal penerapan 
PSAK 72. 
 
PSAK 73: Sewa 
 
PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung suatu Sewa, 
ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan ISAK 24: Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu 
bentuk legal sewa. Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan sewa dan mengharuskan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di laporan posisi 
keuangan.  
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Akuntansi Lessor berdasarkan PSAK 73 secara substansial tidak berubah dari PSAK 30. Lessor akan terus 
mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau keuangan dengan menggunakan prinsip yang sama seperti 
dalam PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak berdampak pada sewa di mana Kelompok Usaha adalah Lessor.  
Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan metode penerapan retrospektif yang dimodifikasi 
dengan tanggal penerapan awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, standar diterapkan secara restrospektif 
dengan efek kumulatif dari penerapan awal standar yang diakui pada tanggal penerapan awal.  
 
Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan suatu kontrak 
mengandung sewa apabila pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset yang diidentifikasi 
untuk periode waktu tertentu.  
 
PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa pada laporan posisi keuangan. Standar 
ini mencakup dua pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka 
pendek. Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran sewa 
(liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak untuk menggunakan aset yang mendasarinya selama masa sewa 
(aset hak guna). Penyewa akan diminta untuk secara terpisah mengakui beban bunga atas liabilitas sewa guna 
usaha dan biaya penyusutan atas aset hak guna. 
 
Kelompok Usaha telah menggunakan cara praktis yang tersedia pada transisi ke PSAK 73 untuk tidak menilai 
kembali apakah suatu kontrak adalah atau mengandung suatu sewa. Dengan demikian, definisi sewa sesuai 
dengan PSAK 30 akan terus diterapkan pada sewa yang dimasukkan atau diubah sebelum 1 Januari 2020.  
Selain itu, Kelompok Usaha menerapkan cara praktis yang tersedia dimana: 
 
i) tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk sewa yang berakhirnya jangka waktu 12 bulan 

dan aset bernilai rendah; 
ii) untuk menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup 

mirip. 
 

Tabel berikut menyajikan dampak atas penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020: 
                                                                                                                                                                           (dalam jutaan Rupiah) 

(Catatan 

1 Januari 2020 

Sebelum penyesuaian Penyesuaian PSAK 73 Setelah penyesuaian 

Aset    

Biaya dibayar di muka – sewa 595 (191) 403 

Aset tetap – neto – aset hak guna 559.281 2.386 561.667 

    

Liabilitas    

Liabilitas sewa 5.994 2.195 8.189 

 
Standar berikut ini juga berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak 
mempengaruhi pelaporan keuangan Kelompok Usaha: 
 
• ISAK 36: Interpretasi atas interaksi antara Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap 

dan PSAK 73: Sewa. 
• Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan - judul laporan keuangan. 
• Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material. 
• Amandemen PSAK 15: Invenstasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - Kepentingan Jangka Panjang. 
• Amandemen PSAK 50, PSAK 66, dan PSAK 71: Reformasi Acuan Suku Bunga (Tahap 1). 
• Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19. 
 
1 Januari 2021 
 
Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis 
 
Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai suatu bisnis, suatu 
rangkaian terintegrasi dari aktivitas dan aset harus mencakup minimal, input dan proses substantif yang 
bersama-sama, berkontribusi secara signifikan terhadap kemampuan menghasilkan output. Selain itu, 
amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup seluruh input dan proses 
yang diperlukan untuk menghasilkan output. Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan 



a aa 
 
 
 

39 

konsolidasian Kelompok Usaha, tetapi dapat berdampak pada periode-periode mendatang jika Kelompok Usaha 
melakukan kombinasi bisnis. 

 
Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan Suku Bunga 
(Tahap 2) 
 
Amandemen-amandemen ini memberikan kelonggaran sementara terkait dengan dampak pelaporan keuangan 
ketika suku bunga penawaran antarbank (Interbank Offered Rate or “IBOR”) diganti dengan acuan suku bunga 
alternatif yang hampir bebas risiko (SBB). Amandemen tersebut mencakup cara praktis sebagai berikut ini: 
 
• Cara praktis yang mensyaratkan perubahan kontraktual, atau perubahan arus kas yang secara langsung 

sebagaimana disyaratkan oleh reformasi (suku bunga acuan), untuk diperlakukan sebagai perubahan suku 
bunga mengambang, yang setara dengan pergerakan suku bunga pasar. 

• Mengizinkan perubahan yang disyaratkan oleh reformasi suku bunga acuan terhadap penetapan dan 
dokumentasi lindung nilai tanpa penghentian hubungan lindung nilai. 

• Memberikan kelonggaran sementara kepada entitas untuk memenuhi ketentuan dapat diidentifikasi secara 
terpisah, pada saat instrumen SBB ditetapkan sebagai lindung nilai dari suatu komponen risiko. 

 
Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. Kelompok Usaha 
bermaksud untuk menggunakan cara praktis di periode-periode mendatang jika dapat diterapkan. 
 
Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021 
 
Sehubungan dengan pandemi yang terus berlangsung, amandemen tambahan diterbitkan pada bulan Maret 
2021 dimana memperpanjang cakupan periode konsesi sewa, yang merupakan salah satu syarat penerapan 
cara praktis, dari tanggal 30 Juni 2021 dalam amendemen PSAK 73 Sewa tentang Konsesi Sewa terkait Covid-
19 yang diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 2022. 
 
Jika penyewa telah menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Mei 2020, maka diharuskan untuk 
terus menerapkannya secara konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan karakteristik serupa dan dalam 
keadaan serupa, menggunakan amandemen tersebut. Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis dalam 
amandemen di bulan Mei 2020 untuk konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka penyewa tidak dapat 
menerapkan cara praktis dalam amandemen di bulan Maret 2021. 
 
Amandemen Maret 2021 diterapkan secara retrospektif, dengan mengakui dampak kumulatif dari penerapan 
awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba pada awal periode pelaporan tahunan 
di mana penyewa pertama kali menerapkan amandemen tersebut. 
 
Namun, Kelompok Usaha belum menerima konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi berencana untuk menerapkan 
cara praktis jika berlaku dalam periode penerapan yang diizinkan. 
 
Berikut adalah ringkasan informasi tentang penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku efektif untuk 
pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021. Penyempurnaan PSAK tahunan pada 
dasarnya merupakan rangkaian amandemen dalam lingkup sempit yang memberikan klarifikasi agar tidak 
terjadi perubahan yang signifikan terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-prinsip baru. 
 
• PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, beberapa perubahan tentang pertimbangan yang dibuat oleh 

manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi yang secara signifikan mempengaruhi jumlah 
yang diakui dalam laporan keuangan. 

• PSAK 13: Properti Investasi, tentang pengungkapan penerapan model nilai wajar telah dihapus. 
• PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang ruang lingkup penurunan nilai aset dan menghapus perbedaan 

dengan IFRS pada IAS 36 paragraf 04(a). 
• PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai penyesuaian pada paragraf 25, PP11, PP33A(b) dan catatan 

kakinya, C12 dan C14 tentang rujukan ke PSAK 71: Instrumen Keuangan. 
• ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, mengenai penyesuaian dalam beberapa paragraf dalam contoh ilustrasi 

agar konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan 
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1 Januari 2022  
 
Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual 
  
Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi 
antara PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.  
Secara umum amandemen PSAK 22 ini: 
 
• Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontijensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK 

30”. 
• Mengklarifikasi liabilitas kontijensi yang diakui pada tanggal akuisisi. 
• Menambahkan definisi aset kontijensi dan perlakuan akuntansinya. 
 
Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak 
Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak  
 
Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak meliputi biaya yang berhubungan 
langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari: 
 
1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan 
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak. 
 
Amandemen PSAK 69: Agrikultur  
 
PSAK 69 mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak memperhitungkan arus 
kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen”, menjadi 
“entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis 
setelah panen”. 
 
Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian ’10 persen’ untuk 
penghentian pengakuan liabilitas keuangan 
 
Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas 
keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya 
ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya 
yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. 
 
Penerapan standar baru dan direvisi tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi 
Kelompok Usaha dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat 
ini atau sebelumnya. 

 
4. KOMPONEN-KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA 
 
 Penjualan 

 
Penjualan Perseroan terdiri dari penjualan kepada pihak eksternal pada segmen: minyak kelapa sawit (CPO) 
dan inti kelapa sawit (PK) dan tandan buah segar (TBS). 

 
 Beban Pokok Penjualan 

 
Beban pokok penjualan terdiri dari beban produksi, persediaan barang jadi. Pada beban produksi, komponen-
komponen yang termasuk merupakan bahan baku yang digunakan, upah langsung dan bahan pembantu, beban 
langsung lainnya dan beban pabrikasi. Untuk persediaan barang jadi merupakan selisih antara saldo persediaan 
awal tahun dan saldo persediaan akhir tahun. Selanjutnya, jumlah beban produksi dan selisih persediaan barang 
jadi digabungkan untuk medapatkan jumlah beban pokok penjualan. 
 

 Beban Penjualan 
 
Beban penjualan hanya terdiri dari biaya transportasi. 
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 Beban Umum dan Administrasi 
 
Beban umum dan administrasi terdiri dari beban gaji, upah, imbalan karyawan, jasa profesional,  penyusutan, 
perjalanan dinas, telekomunikasi, serta komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai beban umum dan 
administrasi. 
 

 Pendapatan operasi lainnya 
 
Pendapatan operasi lainnya terdiri dari laba atas penjualan aset tetap, pendapatan klaim pupuk, pendapatan 
klaim Free Fatty Acid (FFA) CPO, laba selisih kurs dan komponen lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai 
pendapatan operasi lainnya. 
 

 Beban operasi lainnya 
 
Beban operasi lainnya terdiri dari penghapusan piutang pihak berelasi, rugi atas penghapusan tanaman 
menghasilkan, rugi atas penghapusan aset tetap, rugi selisih kurs dan komponen lainnya yang dapat 
diklasifikasikan sebagai beban operasi lainnya. 
 

 Pendapatan Keuangan 
 
Pendapatan keuangan berasal dari penghasilan bunga atas penempatan rekening koran. 
 

 Beban Keuangan 
 
Beban Keuangan berasal dari beban bunga yang disebabkan oleh utang bank, liabilitas sewa, amortisasi biaya 
administrasi, provisi pinjaman dan administrasi bank. 

 
 (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan 

 
Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (“Covid-19”) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”, yang 
mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai berikut:  

a.22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, 
b.20% untuk tahun pajak 2022, dan 
c. perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada 

bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan 
pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a dan b di atas. 

 
Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani  
UU No.7/2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, yang menerapkan, antara lain, tarif pajak 
penghasilan badan sebagai berikut: 

a. sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No.1 
Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020). 

b. perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada 
bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan 
pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas. 

 
5. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN  
 
Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif 
Tahun Berjalan 
 
Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif dan untuk 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021, 2020 dan 2019: 
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    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Penjualan 864.315  763.376 682.064  573.926  1.146.624  746.873  523.397  
Beban pokok 
penjualan (519.018) (389.309) (388.351) (290.144) (576.122) (523.439) (476.347) 

Laba Bruto 345.297  374.067 293.713  283.782  570.502  223.434  47.050  
(Kerugian) 
Keuntungan atas 
perubahan nilai wajar 
aset biologis - neto 

(23.537) 21.862 (25.955) 13.236 32.725 10.200 16.767 

Beban penjualan (21.704) (20.219) (15.666) (15.604) (27.690) (22.171) (16.553) 
Beban umum dan 
administrasi (43.112) (26.284) (29.990) (21.187) (37.644) (37.432) (34.675) 

Pendapatan operasi 
lainnya 633 1.393 358 1.212 2.557 2.725 2.153 

Beban operasi lainnya (1.727) (1.474) (287) (1.617) (2.408) (327) (334) 

Laba Usaha 255.850 349.345 222.173 259.822 538.042 176.429 14.408 

Pendapatan keuangan                                                              
2.926  1.132 2.662  749  1.849  681  887  

Pajak final atas 
pendapatan bunga 

                                                                
(585) (226) (532) (150) (370) (136) (177) 

Beban keuangan (153.955) (156.036) (127.448) (120.083) 
                                                                        

(205.255) 
                                                                                           

(201.325) 
                                                                         

(189.636) 
Laba (Rugi) 
Sebelum (Beban) 
Manfaat Pajak 
Penghasilan Badan 

104.236  194.215 96.855  140.338  334.266  (24.351) (174.518) 

(Beban) manfaat 
pajak penghasilan 
badan - neto 

(39.637) (47.049) (33.280) (29.734) (88.933) 43.784  (65.593) 

Laba (Rugi) 
Periode/Tahun 
Berjalan 

64.599  147.166 63.575  110.604  245.333  19.433  (240.111) 

Penghasilan (Rugi) 
Komprehensif Lain        

Pos yang tidak akan 
direklasifikasi ke laba 
rugi: 

       

Keuntungan 
(kerugian) aktuarial 1.889 500 1.200 389 666 9.704 (1.309) 

Pajak tangguhan 
terkait (416) (110) (264) (85) (147) (2.135) 327 

Penghasilan (rugi) 
komprehensif lain - 
neto setelah pajak 

1.473  390 936 304 519 7.569 (982) 

Total Penghasilan 
(Rugi) 
Komprehensif 
Tahun Berjalan 

66.072  147.556 64.511  110.908  245.852  27.002  (241.093) 

Laba (Rugi) 
Periode/Tahun 
Berjalan yang Dapat 
Diatribusikan 
kepada: 

    

 

  

Pemilik entitas induk 64.599  147.166 63.575  110.604  245.333  19.433  (240.116) 
Kepentingan 
nonpengendali (0) 0 0  0  0  0  5  

Total  64.599  147.166 63.575  110.604  245.333  19.433  (240.111) 

Total Penghasilan 
(Rugi) Periode/ 
Tahun Berjalan 
Komprehensif yang 
Dapat Diatribusikan 
Kepada: 

    

 

  

Pemilik entitas induk 66.072  147.556 64.511  110.908  245.852  27.002  (241.098) 
Kepentingan 
nonpengendali (0) (0) -  0  0  0  5  
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    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Total  66.072  147.556 64.511  110.908  245.852  27.002  (241.093) 

Laba (rugi) per 
saham dasar yang 
dapat diatribusikan 
kepada pemilik 
entitas induk 

3  7  3  5  12 1 (12) 

 
a. Penjualan 
 
Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan 
untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan 2021: 
 

Keterangan 

30 September 31 Juli 
2022 

(tidak diaudit dan  
                         tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

                         tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 

Rp juta % Rp juta % Rp juta % Rp juta % 

CPO 745.620  86,3 681.002  89,2 595.322  87,3 509.914  88,8 

PK 96.610  11,2 82.374  10,8 78.503  11,5 64.012  11,2 

TBS 22.085  2,6 - - 8.239  1,2 - - 

Jumlah 864.315 100,0 763.376 100,0 682.064  100,0 573.926  100,0 
 
Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan 
pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019: 
 

 

Keterangan 

31 Desember 

2021 2020 2019 

Rp juta % Rp juta % Rp juta % 

CPO 1.008.386  87,9 677.088  90,7 476.107  91,0 

PK 136.501  11,9 69.785  9,3 47.290  9,0 

TBS 1.737  0,2 -  - -  - 

Jumlah 1.146.624  100,0 746.873  100,0 523.397  100,0 

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan 
sebesar Rp100.939 juta atau sebesar 13,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2021, dari Rp763.376 juta menjadi Rp864.315 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh 
kenaikan penjualan CPO sebesar 9,5% dan peningkatan penjualan PK sebesar 17,3% yang dipicu oleh kenaikan 
harga jual rata-rata CPO sebesar 17,8% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 26,8%. Peningkatan penjualan 
Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global 
dengan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Penjualan Perseroan pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan 
sebesar Rp108.138 juta atau sebesar 18,8% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2021, dari Rp573.926 juta menjadi Rp682.064 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan 
penjualan CPO sebesar 16,7% dan peningkatan penjualan sebesar 22,6% untuk PK yang dipicu oleh kenaikan harga 
jual rata-rata CPO sebesar 31,2% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 40,8%. Peningkatan penjualan 
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Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global 
dengan cara menjaga hubungan baik dengan para pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp399.751 juta atau sebesar 53,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 
dari Rp746.873 juta menjadi Rp1.146.624 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO 
sebesar 8,2% yang didukung dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 37,7%. Selain itu volume 
penjualan PK meningkat sebesar 15,7% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 69,1%. Selain itu 
terjadi peningkatan TBS yang diolah sebesar 6,7% dan peningkatan jam olah sebesar 15,5% di tahun 2021 
dibandingkan tahun 2020. Peningkatan penjualan Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk 
memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global dengan cara menjaga hubungan baik dengan para 
pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari Rp523.397 juta menjadi Rp746.873 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO 
sebesar 12,7% yang didukung dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 26,2%. Selain itu volume 
penjualan PK meningkat sebesar 14,8% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 28,5%. Selain itu 
terjadi peningkatan TBS yang diolah sebesar 11,6% dan peningkatan jam olah sebesar 7,7% di tahun 2020 
dibandingkan tahun 2019. Peningkatan penjualan Perseroan juga ditopang oleh strategi manajemen untuk 
memaksimalkan momentum kenaikan harga CPO global dengan cara menjaga hubungan baik dengan para 
pelanggan agar kesinambungan permitaan produk tetap terjaga. 
 
b. Beban Pokok Penjualan 

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Biaya produksi langsung        

Bahan baku yang digunakan 93.099 80.206 68.169  17.593  115.585  80.970  54.594  
Upah langsung dan bahan 
pembantu 221.509 149.546 163.575  75.195  208.463  202.878  258.898  

Beban langsung lainnya 42.642 33.080  31.070  95.071  51.536  38.133  29.491  
Total biaya produksi 
langsung 357.250  262.832  262.814  187.859  375.584  321.981  342.983  

Beban pabrikasi 182.318  150.427  137.810  117.988  208.857  187.224  144.121  

Total Beban produksi 539.568  413.259  400.624  305.847  584.441  509.205  487.104  

        

Persediaan barang jadi:        

Awal tahun 19.668  11.348  19.668  11.349  11.349  25.583  14.826  

Akhir tahun (40.218) (35.298) (31.941) (27.052) (19.668) (11.349) (25.583) 

Total 519.018  389.309  388.351  290.144  576.122  523.439  476.347  
 
Periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 
(sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Beban pokok penjualan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
mengalami kenaikan sebesar Rp129.708 juta atau sebesar 33,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan 
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yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp389.310 juta menjadi Rp519.018 juta. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh kenaikan signifikan pada upah langsung dan bahan pembantu sebesar Rp71.963 juta atau sebesar 
48,1% yang dimana biaya pupuk tersirat dalam bahan pembantu tersebut dan kenaikan beban pabrikasi sebesar 
Rp31.891 juta atau sebesar 21,2%. Kenaikan beban pokok penjualan juga sebabkan oleh strategi manajemen untuk 
selalu menjaga produktivitas dengan cara melakukan optimalisasi pemupukan dengan dosis yang tepat serta 
memelihara infrastruktur secara teratur untuk memperlancar proses transportasi ke pabrik. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Beban pokok penjualan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami 
kenaikan sebesar Rp98.207 juta atau sebesar 33,8% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp290.144 juta menjadi Rp388.351 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh 
kenaikan signifikan pada upah langsung dan bahan pembantu sebesar Rp88.380 juta atau sebesar 117,5% yang 
dimana biaya pupuk tersirat dalam bahan pembantu tersebut, beban pabrikasi sebesar Rp19.882 juta atau sebesar 
16,8% dan kenaikan persediaan barang jadi awal tahun sebesar Rp8.319 juta atau sebesar 73,3%. Kenaikan beban 
pokok penjualan juga sebabkan oleh strategi manajemen untuk selalu menjaga produktivitas dengan cara 
melakukan optimalisasi pemupukan dengan dosis yang tepat serta memelihara infrastruktur secara teratur untuk 
memperlancar proses transportasi ke pabrik. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 
sebesar Rp52.683 juta atau sebesar 10,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020, dari Rp523.439 juta menjadi Rp576.122 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan biaya 
bahan baku yang digunakan sebesar Rp34.615 juta atau sebesar 42,8% dan kenaikan beban langsung lainnya 
sebesar Rp13.403 juta atau sebesar 35,1%. Kenaikan disebabkan karena adanya penambahan areal tanaman 
menghasilkan sebesar 6,52% menyebabkan penambahan biaya perawatan dan pemupukan tanaman juga kenaikan 
harga bahan sebesar 87% untuk pupuk MOP, 74% pupuk RP dan 7% untuk pupuk chelated dibandingkan harga 
bahan baku tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh strategi manajemen untuk memaksimalkan utilisasi 
pabrik agar dapat menjaga produktivitas dengan pembelian bahan baku berupa TBS. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 
sebesar Rp47.092 juta atau sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019, dari Rp476.347 juta menjadi Rp523.439 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan signifikan biaya 
bahan baku yang digunakan sebesar Rp26.376 juta atau sebesar 48,3% dan kenaikan beban langsung lainnya 
sebesar Rp8.642 juta atau sebesar 29,3%. Kenaikan disebabkan karena adanya penambahan areal tanaman 
menghasilkan sebesar 15,51% menyebabkan penambahan biaya perawatan dan pemupukan tanaman juga 
kenaikan rate upah sebesar 5%-8% di tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh strategi manajemen untuk 
memaksimalkan utilisasi pabrik agar dapat menjaga produktivitas dengan pembelian bahan baku berupa TBS. 
 
c. Laba Bruto 
 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Laba bruto Perseroan periode 9 (sembilan) yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan 
sebesar Rp28.769 juta atau sebesar 7,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2021, dari Rp374.066 juta menjadi Rp345.297 juta. Penurunan tersebut terjadi karena 
kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp129.708 juta atau sebesar 33,3%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba bruto Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar 
Rp9.931 juta atau sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari 
Rp283.782 juta menjadi Rp293.713 juta. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan sebesar 
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Rp108.138 juta atau sebesar 18,8% seiring dengan kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas CPO, PK dan 
TBS. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp347.068 juta atau sebesar 155,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 
dari Rp223.434 juta menjadi Rp570.502 juta. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan 
sebesar Rp339.751 juta atau sebesar 53,5% seiring dengan kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas CPO, PK 
dan TBS. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp176.384 juta atau sebesar 374,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari Rp47.050 juta menjadi Rp223.434 juta. Kenaikan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan penjualan 
sebesar Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% seiring dengan kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas CPO dan 
PK. 
 
d. Beban Penjualan 
 
Berikut ini merupakan rincian beban penjualan Perseroan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 
30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, 
dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Transportasi 21.704  20.219  15.666  15.604  27.690  22.171  16.553  

Total 21.704  20.219  15.666  15.604  27.690  22.171  16.553  

 
 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Beban penjualan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami 
kenaikan sebesar Rp1.485 juta atau sebesar 7,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2021, dari Rp20.219 juta menjadi Rp21.704 juta. Kenaikan tersebut terutama 
disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Beban penjualan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan 
sebesar Rp62 juta atau sebesar 0,4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 
Juli 2021, dari Rp15.604 juta menjadi Rp15.666 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya 
transportasi seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp5.519 juta atau sebesar 24,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp22.171 juta menjadi Rp27.690 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi 
seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut. 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Beban penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp5.618 juta atau sebesar 33,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp16.553 juta menjadi Rp22.171 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan biaya transportasi 
seiring dengan meningkatnya hasil panen TBS yang diangkut. 
 
e. Beban Umum dan Administrasi 
 
Berikut ini merupakan rincian beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Gaji, upah dan 
imbalan karyawan 23.349 16.606  18.815  13.688  21.694  23.796  24.667  

Jasa profesional 10.550  3.952  4.066  3.146  7.125  6.439  2.485  

Penyusutan 2.318  1.973  1.798  1.519  2.673  2.555  973  

Perjalanan dinas 2.070  1.326  1.441  1.047  1.767  1.898  2.154  

Telekomunikasi 427  600  344  511  704  507  689  

Lainnya 4.398  1.827  3.526  1.276  3.681  2.237  3.707  

Total 43.112  26.284  29.990  21.187  37.644  37.432  34.675  

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 mengalami kenaikan sebesar Rp16.828 juta atau sebesar 64,0% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp26.284 juta menjadi Rp43.112 juta. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh kenaikan biaya jasa profesional sebesar Rp6.598 juta atau sebesar 167,0% dan kenaikan beban 
gaji, upah dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp6.743 juta atau sebesar 40,6%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami 
kenaikan sebesar Rp8.803 juta atau sebesar 41,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp21.187 juta menjadi Rp29.990 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan 
biaya jasa profesional sebesar Rp920 juta atau sebesar 29,2%, kenaikan beban penyusutan sebesar Rp279 juta 
atau sebesar 18,4% dan kenaikan biaya perjalanan dinas sebesar Rp394 juta atau sebesar 37,6%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami 
kenaikan sebesar Rp212 juta atau sebesar 0,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020, dari Rp37.432 juta menjadi Rp37.644 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh 
peningkatan biaya lainnya sebesar Rp1.444 juta atau sebesar 64,6%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami 
kenaikan sebesar Rp2.757 juta atau sebesar 8,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019, dari Rp34.675 juta menjadi Rp37.432 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban 
jasa profesional sebesar Rp3.954 juta atau sebesar 159,1% dan kenaikan beban penyusutan sebesar Rp1.582 juta  
atau sebesar 162,6%. Hal ini terjadi karena ada beban advisory fee ke Samuel International sebesar Rp3.392 juta. 
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f. Pendapatan Operasi Lainnya 
 
Berikut ini merupakan rincian pendapatan operasi lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Laba penjualan aset tetap 608  515  337  444  1.076  249  185  

Pendapatan klaim pupuk 13  310  12  310  310  1.174  380  

Laba selisih kurs 8  2  7  3  1  1  -    
Pendapatan klaim Free Fatty Acid 
("FFA") CPO -  500  -  -  500  825  888  

Lain-lain 4  66  2  455  670  476  700  

Total 633  1.393  358  1.212  2.557  2.725  2.153  

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Pendapatan operasi lainnya Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 
2022 mengalami penurunan sebesar Rp760 juta atau sebesar 54,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) 
bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp1.393 juta menjadi Rp633 juta. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh tidak adanya pendapatan klaim FFA CPO dan penurunan pendapatan klaim pupuk sebesar Rp297 
juta atau sebesar 95,8%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Pendapatan operasi lainnya Perseroan peridoe 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami 
penurunan sebesar Rp854 juta atau sebesar 70,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp1.212 juta menjadi Rp358 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan 
laba penjualan aset tetap sebesar Rp107 juta atau sebesar 24,1% dan penurunan pendapatan klaim pupuk sebesar 
Rp298 juta atau sebesar 96,1% . 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Pendapatan operasi lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami 
penurunan sebesar Rp168 juta atau sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020, dari Rp2.725 juta menjadi Rp2.557 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan 
pendapatan klaim pupuk sebesar Rp864 juta atau sebesar 73,6% dan penurunan pendapatan klaim Free Fatty Acid 
“FFA” CPO sebesar Rp325 juta atau sebesar 39,4%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Pendapatan operasi lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami 
kenaikan sebesar Rp572 juta atau sebesar 26,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019, dari Rp2.153 juta menjadi Rp2.725 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan 
klaim pupuk sebesar Rp794 juta atau sebesar 208,9% dan kenaikan laba penjualan aset tetap sebesar Rp64 juta 
atau sebesar 34,6%. 
 
g. Beban Operasi Lainnya 
 
Berikut ini merupakan rincian beban operasi lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 
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    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Rugi atas penghapusan 
tanaman menghasilkan 253  332  254  332  688  -  -  

Rugi atas penghapusan 
aset tetap 71  24  33  20  28  323  305  

Penghapusan piutang  -  810  -  810  810  -  -    

Lain-lain 1.403 308  -  455  882  4  3  

Total 1.727  1.474  287  1.617  2.408  327  334  

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Beban operasi lainnya Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
mengalami kenaikan sebesar Rp253 juta atau sebesar 17,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp1.474 juta menjadi Rp1.727 juta. Kenaikan tersebut disebabkan 
oleh kenaikan rugi atas penghapusan aset tetap sebesar Rp47 juta atau sebesar 195,8%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Beban operasi lainnya Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami 
penurunan sebesar Rp1.330 juta atau sebesar 82,3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp1.617 juta menjadi Rp287 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya 
penghapusan piutang pihak berelasi menjadi Rp0, turunnya rugi atas penghapusan tanaman menghasilkan sebesar 
Rp78 juta atau sebesar 23,5% dan penurunan lain-lain sebesar Rp455 juta atau sebesar 100,0%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Beban operasi lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 
sebesar Rp2.081 juta atau sebesar 636,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020, dari Rp327 juta menjadi Rp2.408 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penghapusan 
piutang pihak berelasi sebesar Rp810 juta, rugi atas penghapusan tanaman menghasilkan sebesar Rp688 juta dan 
kenaikan lain-lain sebesar Rp878 juta atau sebesar 21.950,0%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Beban operasi lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan 
sebesar Rp7 juta atau sebesar 2,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari Rp334 juta menjadi Rp327 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan rugi selisih kurs sebesar Rp26 
juta atau sebesar 100,0%. 
 
h. Laba Usaha 

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Laba usaha Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami 
penurunan sebesar Rp93.495 juta atau sebesar 26,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp349.345 juta menjadi Rp255.850 juta. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh penurunan laba bruto sebesar Rp28.770 juta atau sebesar 7,7%, rugi atas perubahan nilai wajar 
aset biologis sebesar Rp23.537 juta dan kenaikan beban umum dan administrasi sebesar Rp16.828 juta atau sebesar 
64,0%. 
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Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba usaha Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan 
sebesar Rp37.649 juta atau sebesar 14,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2021, dari Rp259.822 juta menjadi Rp222.173 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian 
atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp25.955 juta dari sebelumnya membukukan keuntungan senilai 
Rp13.236 juta dan adanya penurunan pendapatan operasi lainnya sebesar Rp854 juta atau sebesar 70,5%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp361.613 juta atau sebesar 205,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 
dari Rp176.429 juta menjadi Rp538.042 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 
Rp399.75 juta atau sebesar 53,5% seiring dengan kenaikan volume penjualan CPO sebesar 8,2% yang didukung 
dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 37,7%. Selain itu volume penjualan PK meningkat sebesar 
15,7% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 69,1%. Selain itu terjadi peningkatan TBS yang 
diolah sebesar 6,7% dan peningkatan jam olah sebesar 15,5% di tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.  
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp162.021 juta  atau sebesar 1.124,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari Rp14.408 juta menjadi Rp176.429 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 
Rp223.476 juta atau sebesar 42,7% seiring dengan kenaikan volume penjualan CPO sebesar 12,7% yang didukung 
dengan kenaikan harga rata-rata penjualan CPO sebesar 26,2%. Selain itu volume penjualan PK meningkat sebesar 
14,8% dengan harga rata-rata penjualan PK meningkat sebesar 28,5%. Selain itu terjadi peningkatan TBS yang 
diolah sebesar 11,6% dan peningkatan jam olah sebesar 7,7% di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. 
 
i. Pendapatan Keuangan 
 
Berikut ini merupakan rincian pendapatan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Pendapatan 
keuangan 2.926  1.132  2.662  749  1.849  681  887  

Total 2.926  1.132  2.662  749  1.849  681  887  

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Pendapatan keuangan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
mengalami kenaikan sebesar Rp1.794 juta atau sebesar 158,5% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp1.132 juta menjadi Rp2.926 juta. Kenaikan tersebut 
tersebut terutama disebabkan oleh saldo rata-rata kas dan bank per September 2022 lebih besar dibandingkan 
dengan saldo per September 2021. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Pendapatan keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami 
kenaikan sebesar Rp1.913 juta atau sebesar 255,4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp749 juta menjadi Rp2.662  juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh 
kenaikan kas dan bank sebesar Rp18.923 juta atau sebesar 20,1% dan adanya pendapatan bunga deposito pada 
Juli 2022. 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 
sebesar Rp1.168 juta atau sebesar 171,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020, dari Rp681 juta menjadi Rp1.849 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank 
sebesar Rp149.693 juta atau sebesar 360,4% seiring dengan meningkatnya penjualan dan laba tahun berjalan 
Perseroan. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Pendapatan keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan 
sebesar Rp206 juta atau sebesar 23,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari Rp887 juta menjadi Rp681 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar 
Rp4.224 juta atau sebesar 9,2%.  
 
j. Beban Keuangan 
 
Berikut ini merupakan rincian beban keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Beban bunga dari:        

Utang Bank 142.235  154.763  115.906  118.903  203.613  199.491  188.456  

Liabilitas Sewa 324  230  272  168  338  638  -  
Amortisasi provisi 
pinjaman 8.856  987  8.617  834  1.142  312  392  

Denda pinjaman bank 2.462 - 2.462  -  - - - 
Amortisasi biaya 
administrasi - - 137  71  87  538  739  

Administrasi bank 78  56  54  107  75  346  49  

Total 153.955  156.036  127.448  120.083  205.255  201.325  189.636  

 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Beban keuangan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
mengalami penurunan sebesar Rp2.081 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp156.036 juta menjadi Rp153.955 juta. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh penurunan beban bunga dari utang bank sebesar Rp12.528 juta atau sebesar 8,1%. Penurunan ini 
seiring dengan kebijakan manajemen untuk melakukan perpindahan kreditur dari Bank BRI menjadi Bank Mandiri 
secara efektif pada Juli 2022, sehingga menyebabkan adanya penyesuaian bunga yang lebih rendah dari kisaran 
sebelumnya sebesar 9.5%-10.75% per tahun menjadi 8.0% pertahun. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Beban keuangan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan 
sebesar Rp7.365 juta atau sebesar 6,1% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2021, dari Rp120.083 juta menjadi Rp127.448 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban 
bunga liabilitas sewa sebesar Rp104 juta atau sebesar 61,9%, kenaikan amortisasi provisi pinjaman sebesar 
Rp7.783 juta atau sebesar 933,21% dan kenaikan amortisasi biaya administrasi sebesar Rp66 juta atau sebesar 
93,0%. 
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp3.930 juta atau sebesar 2,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp201.325 juta menjadi Rp205.255 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban bunga utang 
bank sebesar Rp4.122 juta atau sebesar 2,1%. Hal ini terjadi karena PMM mulai membayar bunga 100% setelah 
selesai masa fasilitas di bulan Agustus 2021. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Beban keuangan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp11.689 juta atau sebesar 6,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp189.636 juta menjadi Rp201.325 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban bunga utang bank 
sebesar Rp11.983 juta atau sebesar 6,4% dan kenaikan administrasi bank sebesar Rp297 juta atau sebesar 606,1%. 
Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan utang di PMM dan BSP yang mulai membayar bunga 100% setelah 
selesai masa fasilitas IDC di bulan Juli 2020. 
 
k. Laba (Rugi) Sebelum (Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Badan 
 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 
pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp89.979 juta atau sebesar 46,3% dibandingkan 
dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp194.215 juta menjadi 
Rp104.236 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba usaha sebesar Rp93.495 juta atau sebesar 
26,8% dan peningkatan beban pajak final atas pendapatan bunga sebesar Rp359 juta atau sebesar 158,8%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp43.483 juta atau sebesar 31,0% dibandingkan dengan 
periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp140.338 juta menjadi Rp96.855 juta. 
Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban pajak final atas pendapatan bunga sebesar Rp382 juta  
atau sebesar 254,7% dan kenaikan beban keuangan sebesar Rp7.365 juta atau sebesar 6,1%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp358.617 juta atau sebesar 1.472,7% dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi Rp24.351 juta menjadi laba Rp334.266 juta. 
Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp361.613 juta dan kenaikan pendapatan 
keuangan sebesar Rp1.168 juta atau sebesar 171,5%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba (rugi) sebelum (beban) manfaat pajak penghasilan badan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2020 mengalami penurunan rugi sebesar Rp150.167 juta atau sebesar 86,0% dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp174.518 juta menjadi rugi Rp24.351 juta. 
Penurunan rugi tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar Rp162.021 juta atau sebesar 
1.124,5% dari posisi rugi. 
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l. Laba Tahun Berjalan 
 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Laba tahun berjalan Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 
mengalami penurunan sebesar Rp82.567 juta atau sebesar 56,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan 
yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp147.166 juta menjadi Rp64.599 juta. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh penurunan laba sebelum manfaat pajak penghasilan badan sebesar Rp89.979 juta atau sebesar 
46,3%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar 
Rp47.029 juta atau sebesar 42,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari 
Rp110.604 juta menjadi Rp63.575 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba sebelum manfaat 
pajak penghasilan badan sebesar Rp43.483 juta atau sebesar 31,0% dan peningkatan beban pajak penghasilan 
badan sebesar Rp3.546 juta atau sebesar 11,9%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan 
sebesar Rp225.900 juta atau sebesar 1.162,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020, dari Rp19.433 juta menjadi Rp245.333 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya 
kenaikan laba sebelum manfaat pajak penghasilan badan dari rugi Rp24.351 juta menjadi laba Rp334.266 juta. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 
sebesar Rp259.544 juta atau sebesar 108,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2019, dari rugi Rp240.111 juta menjadi laba Rp19.433 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya 
kenaikan laba usaha sebesar Rp162.021 juta atau sebesar 1.124,5% dan adanya manfaat pajak penghasilan badan 
sebesar Rp43.784 juta. 
 
m. Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain-Neto Setelah Pajak 
 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 
tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.083 juta atau sebesar 277,7% dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp390 juta menjadi Rp1.473 juta. 
Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp1.389 juta atau sebesar 277,8%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp632 juta atau sebesar 207,9% dibandingkan dengan periode 
7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp304 juta menjadi Rp936 juta. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp811 juta atau sebesar 208,5%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 

 
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp7.050 juta atau sebesar 93,1% dibandingkan dengan tahun yang 
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berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp7.569 juta menjadi Rp519 juta. Penurunan tersebut terutama 
disebabkan oleh penurunan keuntungan aktuarial sebesar Rp9.038 juta atau sebesar 93,1%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Penghasilan (rugi) komprehensif lain-neto setelah pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp8.551 juta atau sebesar 870,8% dibandingkan dengan tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp982 juta menjadi laba Rp7.569 juta. Kenaikan tersebut 
terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan aktuarial sebesar Rp11.013 juta atau sebesar 841,3%. 
 
n. Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan 
 
Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan 
periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 
 
Laba (rugi) komprehensif lain-neto setelah Penghasilan (rugi) komprehensif periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp81.484 juta atau sebesar 55,2% 
dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp147.556 
juta menjadi Rp66.072 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar 
Rp82.567 atau sebesar 56,1%. 
 
Periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) 
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba (rugi) komprehensif lain-neto setelah Penghasilan (rugi) komprehensif periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir 
pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp46.397 juta atau sebesar 41,8% dibandingkan dengan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp110.908 juta menjadi Rp64.511 juta. Penurunan tersebut 
disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp47.029 juta atau sebesar 42,5%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
mengalami kenaikan sebesar Rp218.850 juta atau sebesar 810,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020, dari Rp27.002 juta menjadi Rp245.852 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan 
oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp225.900 juta atau sebesar 1.162,5%. 
 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
mengalami kenaikan sebesar Rp268.095 juta atau sebesar 111,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019, dari rugi Rp241.093 juta menjadi laba Rp27.002 juta. Kenaikan tersebut terutama 
disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp259.544 juta atau sebesar 108,1%. 
 
Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas 
 
Perkembangan Aset 
 
 Aset Lancar 

 
Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan untuk tanggal-tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 
Desember 2021, 2020 dan 2019: 
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  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2021 2020 

(tidak diaudit) 2019 

ASET LANCAR      

Kas dan bank 74.268  113.023  191.229  41.536  45.760  

Piutang usaha      

Pihak ketiga 14.153  12.947  21.545  14.365  6.062  

Piutang lain-lain      

Pihak ketiga 2.421  2.244  2.072  1.072  1.647  

Persediaan 114.998  100.205  89.640  39.047  56.172  

Pajak dibayar di muka 2.373  1.422  1.772  177  449  

Uang muka 11.424  12.236  14.925  3.388  3.632  

Biaya dibayar di muka 1.605  720  117  259  595  

Aset biologis 52.564  50.145  76.100  43.375  33.175  

Aset keuangan lancar lainnya  40.000  - - - 

Total Aset Lancar 273.806  332.942  397.400  143.219  147.492  

 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp123.594 juta atau 
sebesar 31,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp397.400 juta menjadi Rp273.806 juta. 
Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp116.961 juta atau sebesar 61,2%, 
penurunan piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp7.392 juta atau sebesar 34,3%, penurunan uang muka sebesar 
Rp3.501 juta atau sebesar 23,5% dan penurunan aset biologis sebesar Rp23.536 juta atau sebesar 30,9%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp64.458 juta atau sebesar 
16,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp397.400 juta menjadi Rp332.942 juta. Penurunan 
tersebut disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp78.206 juta atau sebesar 40,9%, penurunan piutang 
usaha pihak ketiga sebesar Rp8.598 juta atau sebesar 39,9%, penurunan uang muka sebesar Rp2.689 juta atau 
sebesar 18,0% dan penurunan aset biologis sebesar Rp25.955 juta atau sebesar 34,1%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp254.181 juta atau 
sebesar 177,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp143.219 juta menjadi Rp397.400 juta. 
Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp149.693 juta atau sebesar 360,4%, 
kenaikan persediaan sebesar Rp50.593 juta atau sebesar 129,6% dan kenaikan aset biologis sebesar Rp32.725 juta 
atau sebesar 75,4%. 
 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp4.273 juta atau 
sebesar 2,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp147.492 juta menjadi Rp143.219 juta. 
Penurunan ini disebabkan adanya penurunan persediaan sebesar Rp17.125 juta atau sebesar 30,5% dan penurunan 
kas dan bank sebesar Rp4.224 juta atau sebesar 9,2%.  
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 Aset Tidak Lancar 
 
Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan untuk tanggal-tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

30 September 31 Juli 31 Desember 
2022 

(tidak diaudit dan  
tidak direviu) 

2022 2021 2020 2019 

ASET TIDAK LANCAR      

Piutang pihak berelasi - -  -  865  869  

Piutang plasma 30.324  79.055  20.696  10.788  8.465  

Aset pajak tangguhan - neto 35.466  34.788  34.323  49.434  12.312  

Tanaman produktif      

Tanaman telah menghasilkan - neto 1.800.185  1.815.129  1.724.898  1.658.970  1.369.288  

Tanaman belum menghasilkan 57.852  53.565  190.008  290.298  584.044  

Aset tetap - neto 570.508  545.178  541.799  536.331  559.281  

Aset tidak lancar lainnya 164.513 106.729  65.876  65.243  79.262  

Total Aset Tidak Lancar 2.658.848  2.634.444  2.577.600  2.611.929  2.613.521  

 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
  
Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp81.248 juta atau 
sebesar 3,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.577.600 juta menjadi Rp2.658.848 juta. 
Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan tanaman telah menghasilkan – neto sebesar Rp75.287 juta atau 
sebesar 4,4%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan Laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp56.844 juta atau sebesar 
2,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.577.600 juta menjadi Rp2.634.444 juta. Kenaikan 
tersebut disebabkan oleh kenaikan tanaman telah menghasilkan – neto sebesar Rp90.231 juta atau sebesar 5,2%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp34.329 juta 
atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.611.929 juta menjadi 
Rp2.577.600 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar 
Rp100.290 juta atau sebesar 34,5%.  
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami  penurunan sebesar Rp1.592 juta 
atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.613.521 juta menjadi Rp2.611.929 
juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp293.746 juta atau 
50,3%. 
 
 Total Aset 
 
Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019: 
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  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

Total Aset Lancar 273.806 332.942  397.400  143.219  147.492  

Total Aset Tidak Lancar 2.658.848  2.634.444  2.577.600  2.611.929  2.613.521  

Total Aset 2.932.654  2.967.386  2.975.000  2.755.148  2.761.013  

 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp42.346 juta atau sebesar 
1,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.975.000 juta menjadi Rp2.932.654 juta. 
Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp123.595 juta atau sebesar 31,1%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp7.614 juta atau sebesar 0,3% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.975.000 juta menjadi Rp2.967.386 juta. Penurunan 
tersebut disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp64.458 juta atau sebesar 16,2%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan  sebesar Rp219.852 juta atau sebesar 
8,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.755.148 juta menjadi Rp2.975.000 juta. Kenaikan 
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp254.181 juta atau sebesar 177,5%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Jumlah total aset Perseroan tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5.865 juta atau sebesar 
0,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.761.013 juta menjadi 
Rp2.755.148 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan aset lancar sebesar Rp4.273 juta atau sebesar 
2,9%. 
 
Perkembangan Liabilitas 
 
 Liabilitas Jangka Pendek 
 
Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

LIABILITAS JANGKA PENDEK      

Utang bank jangka pendek -  40.000  -  99.977  99.999  

Utang usaha      

Pihak ketiga 65.568  76.546  105.189  119.598  147.657  

Utang lain-lain      

Pihak ketiga 50.158  30.017  34.836  44.578  46.108  

Beban akrual 4.930 5.592  8.652  9.444  8.207  

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek 12.916  11.774  10.100  9.963  7.900  
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  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

Utang pajak 9.470  17.307  38.233  6.183  3.026  

Liabilitas kontrak 232  11.570  143  -  13.861  

Utang jangka panjang - bagian yang jatuh 
tempo dalam waktu satu tahun: -    - 

Utang bank 94.682  92.328  164.386  61.022  54.527  

Liabilitas sewa 2.974 2.626  1.366  2.694  4.525  

Total Liabilitas Jangka Pendek 240.930  287.760  362.905  353.459  385.810  

 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp121.975 
juta atau sebesar 33,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp362.905 juta menjadi Rp240.930 
juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pihak ketiga sebesar Rp39.621 juta atau sebesar 37,7%, 
penurunan beban akrual sebesar Rp3.722 juta atau sebesar 43,0%, penurunan utang pajak sebesar Rp28.763 juta 
atau sebesar 75,2% dan penurunan utang bank sebesar Rp69.704 juta atau sebesar 42,4%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp75.145 juta 
atau sebesar 20,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp362.905 juta menjadi Rp287.760 
juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp28.643 juta atau sebesar 
27,2%, penurunan beban akrual sebesar Rp3.060 juta atau sebesar 35,4%, penurunan utang pajak sebesar Rp 
20.926 juta atau sebesar 54,7% dan penurunan utang bank sebesar Rp72.058 juta atau sebesar 43,8%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp9.446 juta 
atau sebesar 2,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp353.459 juta menjadi Rp362.905 juta. 
Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun sebesar Rp103.364 juta atau sebesar 169,4%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp32.351 
juta atau sebesar 8,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp385.810 juta menjadi Rp353.459 
juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang usaha pihak ketiga sebesar Rp28.059 juta atau sebesar 
19,0%. 
 
 Liabilitas Jangka Panjang 
 
Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

30 September 31 Juli 31 Desember 
2022 

(tidak diaudit dan  
                   tidak direviu) 

2022 2021 2020 2019 

LIABILITAS JANGKA PANJANG      
Utang jangka panjang - setelah dikurangi 
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu 
tahun: 
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  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 

30 September 31 Juli 31 Desember 
2022 

(tidak diaudit dan  
                   tidak direviu) 

2022 2021 2020 2019 

Utang bank 1.996.252 1.989.280  1.988.861  2.061.786  2.050.934  

Utang sewa 3.550 2.070  1.220  526  1.469  

Liabilitas imbalan kerja karyawan 22.033 22.060  22.038  24.702  30.600  

Liabilitas pajak tangguhan-neto 44.563 42.453  40.724  1.275  5.802  

Total Liabilitas Jangka Panjang 2.066.398 2.055.863  2.052.843  2.088.289  2.088.805  

 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp13.555 
juta atau sebesar 0,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.052.843 juta menjadi 
Rp2.066.398 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang sewa sebesar Rp2.330 juta atau sebesar 
190,1%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp3.020 juta atau 
sebesar 0,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.052.843 juta menjadi Rp2.055.863 juta. 
Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang sewa sebesar Rp850 juta atau sebesar 69,7%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami 
penurunan sebesar Rp35.446 juta atau sebesar 1,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2020, dari Rp2.088.289 juta menjadi Rp2.052.843 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh 
penurunan utang bank sebesar Rp72.925 juta atau sebesar 3,5%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp516 
juta atau sebesar 0,0% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.088.805 juta menjadi 
Rp2.088.289 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp5.898 
juta atau sebesar 19,3% dan penurunan liabilitas pajak tangguhan sebesar Rp4.527 juta atau sebesar 78,0%. 
 
Total Liabilitas 
 
Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

Total Liabilitas Jangka Pendek 240.930 287.760  362.905  353.459  385.810  
Total Liabilitas Jangka 
Panjang 2.066.398 2.055.863  2.052.843  2.088.289  2.088.805  

Total Liabilitas 2.307.328  2.343.623  2.415.748  2.441.748  2.474.615  

 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp108.420 juta atau 
sebesar 4,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.415.748 juta menjadi Rp2.307.328 juta. 
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Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp121.975 juta atau sebesar 
33,6%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp72.125 juta atau sebesar 3,0% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp2.415.748 juta menjadi Rp2.343.623 juta. Penurunan 
tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp75.145 juta atau sebesar 20,7%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp26.000 juta atau 
sebesar 1,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp2.441.748 juta menjadi Rp2.415.748 juta. 
Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp35.446 juta atau 
sebesar 1,7%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp32.867 juta atau 
sebesar 1,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp2.474.615 juta menjadi Rp2.441.748 juta. 
Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.351 juta atau sebesar 8,4%. 
 
Perkembangan Ekuitas 
 
Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

EKUITAS      
Ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk 

     

Modal saham – nilai nominal  
Rp50 per saham pada  
Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 
2021 
dan Rp1.000.000 per saham pada tanggal  
31 Desember 2020 dan 2019 
Modal dasar – 80.000.000.000  
saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021 dan  
1.011.000 saham pada  
tanggal 31 Desember  
2020 dan 2019 
Modal ditempatkan dan  
disetor penuh –  
20.220.000.000 saham pada  
tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 
2021  
dan 1.011.000 saham pada  
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 

1.011.000  1.011.000  1.011.000  1.011.000  1.011.000  

Tambahan modal disetor 1.496  1.496  1.496  1.496  1.496  

Akumulasi rugi (387.176) (388.739) (453.250) (699.102) (726.104) 

Total ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada pemilik entitas induk 625.320  623.757  559.246  313.394  286.392  

Kepentingan nonpengendali 6  6  6  6  6  

Total Ekuitas 625.326  623.763  559.252  313.400  286.398  
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Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan 
keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp66.074 juta atau sebesar 
11,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp559.252 juta menjadi Rp625.326 juta. Kenaikan 
tersebut disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp66.074 juta atau sebesar 11,8%. 
 
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan keuangan 
konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp64.511 juta atau sebesar 11,5% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp559.252 juta menjadi Rp623.763 juta. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp64.511 juta atau sebesar 14,2%. 
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan  sebesar Rp245.852 juta atau sebesar 
78,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp313.400 juta menjadi Rp559.252 juta. Kenaikan 
ini terutama disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp245.852 juta atau sebesar 35,2%.  
 
Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan 
posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Jumlah total ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp27.002 juta atau 
sebesar 9,4% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp286.398 juta menjadi Rp313.400 juta. 
Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan akumulasi rugi sebesar Rp27.002 juta atau sebesar 3,7% dikarenakan 
membukukan laba bersih sebesar Rp19.433 juta. 
 
6. RASIO KEUANGAN PERSEROAN 
 
a. Likuiditas 
 
Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan 
aset lancar. 
 
Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu 
tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan 
menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak 
untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. 
 
Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk 
mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin 
tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka 
pendek. 
 
Berikut adalah cash ratio dan current ratio Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan 
untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam kali, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 2020 2019 

Rasio Likuiditas (x)      

Cash Ratio 0,3 0,4 0,5  0,1  0,1  

Current Ratio 1,1 1,2 1,1  0,4  0,4  

 
Berikut merupakan penjelasan mengenai cash ratio and current ratio Perseroan dari tahun ke tahun: 
 
Penurunan cash ratio dari 0,5x pada akhir tahun 2021 menjadi 0,3x pada 30 September 2022 disebabkan penurunan 
kas dan bank sebesar Rp116.962 juta. 
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Penurunan cash ratio dari 0,5x pada akhir tahun 2021 menjadi 0,4x pada 31 Juli 2022 disebabkan penurunan kas 
dan bank sebesar Rp78.206 juta. 
 
Kenaikan cash ratio dari 0,1x pada akhir tahun 2020 menjadi 0,5x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan 
kas dan bank sebesar Rp149.693 juta dan kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.446 juta. 
 
Penurunan cash ratio dari 0,1x pada akhir tahun 2019 menjadi 0,1x pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh 
penurunan kas dan bank sebesar Rp4.224 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.351 juta. 
 
Kestabilan current ratio dari 1,1x pada akhir tahun 2021 menjadi 1,1x pada 30 September 2022 disebabkan oleh 
penurunan aset lancar sebesar Rp123.617 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp123.747 juta. 
 
Kenaikan current ratio dari 1,1x pada akhir tahun 2021 menjadi 1,2x pada 31 Juli 2022 disebabkan oleh penurunan 
aset lancar sebesar Rp64.458 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp75.145 juta. 
 
Kenaikan current ratio dari 0,4x pada akhir tahun 2020 menjadi 1,1x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh 
kenaikan aset lancar sebesar Rp254.181 juta dan kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp9.446 juta. 
 
Kenaikan current ratio dari 0,4x pada akhir tahun 2019 menjadi 0,4x pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh 
penurunan aset lancar sebesar Rp4.273 juta dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp32.351 juta. 
 
Sampai dengan sekarang, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar. 
 
Secara historis, sumber likuiditas utama Perseroan adalah kas yang diperoleh dari aktivitas operasi dan fasilitas 
utang bank. Selain dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan memperkirakan 
kas dari aktivitas operasi dan fasilitas pinjaman bank akan terus menjadi sumber likuiditas utama.   
 
Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Perseroan antara lain:  
-  Kemampuan Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana untuk Entitas Anak;   
- Kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas 

pendanaan 
 
Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. 
 
Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas 
operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. 
Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya 
antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya. 
 
Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau 
ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap 
likuiditas Perseroan. 
 
Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan 
dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Emiten dalam memenuhi kewajiban 
pembayaran tunai. 
 
b. Solvabilitas 
 
Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk 
memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu: 
 
 Rasio solvabilitas ekuitas - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas 
 
 Rasio solvabilitas aset - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset 
 
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat solvabilitas Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian total 
liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 
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  (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 2022 2021 2020 2019 

Rasio Keuangan (%)      

Total Liabilitas/Total Ekuitas 369,0 375,7 432,0 779,1 864,0 

Total Liabilitas/Total Aset 78,7 79,0 81,2 88,6 89,6 

 
Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 432,0% pada akhir tahun 2021 menjadi 369,0% pada 30 
September 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp108.420 juta. 
 
Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 432,0% pada akhir tahun 2021 menjadi 375,7% pada 31 Juli 
2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp72.125 juta. 
 
Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 779,1% pada akhir tahun 2020 menjadi 432,0% pada akhir 
tahun 2021 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp26.000 juta dan meningkatnya nilai ekuitas 
Perseroan sebesar Rp245.852 juta.  
 
Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 864,0% pada akhir tahun 2019 menjadi 779,1% pada akhir 
tahun 2020 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp32.867 juta dan meningkatnya nilai ekuitas 
Perseroan sebesar Rp27.002 juta.  
 
Penurunan/kenaikan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 81,2% pada akhir tahun 2021 menjadi 78,7% pada 30 
September 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp108.596 juta. 
 
Penurunan/kenaikan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 81,2% pada akhir tahun 2021 menjadi 79,0% pada 31 
Juli 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp72.125 juta. 
 
Penurunan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 88,6% pada akhir tahun 2020 menjadi 81,2% pada akhir tahun 
2021 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp26.000 juta dan meningkatnya nilai aset 
Perseroan sebesar Rp219.852 juta.  
 
Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 89,6% pada akhir tahun 2019 menjadi 88,6% pada akhir tahun 
2020 dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp32.867 juta dan menurunnya nilai aset Perseroan 
sebesar Rp5.865 juta.  
 
c. Imbal Hasil Investasi 
 
Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset 
 
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil investasi Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian 
total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 
 

    (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Rasio Keuangan (%)        

Return on Asset 2,2 5,1 2,1 3,9 8,2 0,7 (8,7) 
Laba Komprehensif Tahun 
Berjalan/Total Aset 2,3 5,1 2,2 3,9 8,3 1,0 (8,7) 

 
Penurunan Return on Asset Perseroan dari 5,1% pada 30 September 2021 menjadi 2,2% pada 30 September 2022 
dikarenakan penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp82.567 juta.  
 
Penurunan Return on Asset Perseroan dari 3,9% pada 31 Juli 2021 menjadi 2,1% pada 31 Juli 2022 dikarenakan 
penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp47.029 juta.  
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Kenaikan Return on Asset Perseroan dari 0,7% pada akhir tahun 2020 menjadi 8,2% pada akhir tahun 2021 
dikarenakan kenaikan nilai laba tahun berjalan sebesar Rp225.900 juta dan meningkatnya nilai aset Perseroan 
sebesar Rp219.852 juta.  
 
Kenaikan Return on Asset Perseroan dari (8,7%) pada akhir tahun 2019 menjadi 0,7% pada akhir tahun 2020 
dikarenakan Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp19.433 juta dari posisi rugi sebesar Rp240.111 
juta dan menurunnya nilai aset Perseroan sebesar Rp5.865 juta.  
 
Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 5,1% pada 30 September 
2021 menjadi 2,3% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 
Rp81.476 juta. 
 
Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 3,9% pada 31 Juli 2021 
menjadi 2,2% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp46.397 juta. 
 
Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 1,0% pada akhir tahun 2020 
menjadi 8,3% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba komprehensif tahun berjalan sebesar 
Rp218.850 juta dan meningkatnya nilai aset Perseroan sebesar Rp219.852 juta.  
 
Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari (8,7%) pada akhir tahun 2019 
menjadi 1,0% pada akhir tahun 2020 dikarenakan Perseroan membukukan laba komprehensif tahun berjalan 
sebesar Rp27.002 juta dari posisi rugi sebesar Rp241.0093 juta dan menurunnya nilai aset Perseroan sebesar 
Rp5.865 juta.  
 
d. Imbal Hasil Ekuitas 
 
Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas 
 
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk Berikut ini merupakan rincian 
total liabilitas Perseroan untuk tanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

    (dalam persentase, kecuali dinyatakan lain) 

Keterangan 
30 September 31 Juli 31 Desember 

2022 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 

2021 
(tidak diaudit dan  

tidak direviu) 
2022 2021 

(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Rasio Keuangan (%)        

Return on Equity 10,4 31,9 10,2 26,1 43,9 6,2 (83,8) 
Laba Komprehensif Tahun 
Berjalan/Total Ekuitas 10,6 32,0 10,3 26,1 44,0 8,6 (84,2) 

 
Penurunan  Return on Equity Perseroan dari 31,9% pada 30 September 2021 menjadi 10,4% pada 30 September 
2022 dikarenakan penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp82.567 juta. 
 
Penurunan  Return on Equity Perseroan dari 26,1% pada 31 Juli 2021 menjadi 10,2% pada 31 Juli 2022 dikarenakan 
penurunan laba tahun berjalan sebesar Rp47.029 juta.  
 
Kenaikan Return on Equity Perseroan dari 6,2% pada akhir tahun 2020 menjadi 43,9% pada akhir tahun 2021 
dikarenakan kenaikan nilai laba tahun berjalan sebesar Rp225.900 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan 
sebesar Rp245.852 juta.  
 
Kenaikan Return on Equity Perseroan dari (83,8%) pada akhir tahun 2019 menjadi 6,2% pada akhir tahun 2020 
dikarenakan Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp19.433 juta dari posisi rugi sebesar Rp240.111 
juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp27.002 juta.  
 
Penurunan  rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 32,0% pada 30 September 
2021 menjadi 10,3% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar 
Rp81.476 juta. 
 
Penurunan  rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 26,1% pada 31 Juli 2021 
menjadi 17,8% pada 31 Juli 2022 dikarenakan penurunan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp46.397 juta. 
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Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 8,6% pada akhir tahun 2020 
menjadi 44,0% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba komprehensif tahun berjalan sebesar 
Rp218.850 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp245.852 juta.  
 
Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari (84,2%) pada akhir tahun 
2019 menjadi 8,6% pada akhir tahun 2020 dikarenakan Perseroan membukukan laba komprehensif tahun berjalan 
sebesar Rp27.002 juta dari posisi rugi sebesar Rp241.093 juta dan meningkatnya nilai ekuitas Perseroan sebesar 
Rp27.002 juta.  
 
7. LAPORAN ARUS KAS 
 
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari penerimaan 
kas kepada pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran kas kepada karyawan, pembayaran untuk 
beban operasi, kas yang diperoleh dari operasi, penerimaan kas pendapatan bunga, pembayaran bunga, 
pembayaran pajak, (pembayaran) penerimaan lainnya-neto. 
 
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari penerimaan 
dari penjualan aset tetap, penerimaan piutang pihak-pihak berelasi, penambahan aset tetap, penambahan tanaman 
produktif, penambahan piutang perkebunan plasma, penambahan bibitan dan persiapan lahan, penerimaan dari 
piutang plasma. 
 
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari 
pembayaran utang bank, pembayaran liabilitas sewa dan penerimaan utang bank. 
 
Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Kas neto yang diperoleh 
dari aktivitas operasi 40.099  139.756  317.756  71.131  5.464  

Kas neto yang digunakan 
untuk aktivitas investasi (87.599) (32.812) (81.743) (54.136) (125.804) 

Kas neto yang (digunakan 
untuk) diperoleh dari 
aktivitas pendanaan 

(30.713) (54.382) (86.321) (21.220) 78.782  

Kenaikan (penurunan) 
neto kas dan bank (78.213) 52.562  149.692  (4.225) (41.558) 

Dampak neto perubahan nilai 
tukar atas kas dan bank 7  3  1  1  (26) 

Kas dan bank awal tahun 191.229  41.536  41.536  45.760  87.344  
Kas dan bank akhir tahun 113.023  94.101  191.229  41.536  45.760 

 
a. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi 
 
Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

ARUS KAS DARI 
AKTIVITAS OPERASI      

Penerimaan kas dari 
pelanggan 702.088  573.155  1.140.087  725.534  561.750  

Pembayaran kas kepada 
pemasok (317.584) (248.664) (505.034) (372.028) (300.418) 

Pembayaran kas kepada 
karyawan (52.615) (52.745) (67.957) (63.032) (61.356) 

Pembayaran untuk beban 
operasi (24.914) (15.787) (40.235) (32.514) (25.136) 

Kas yang diperoleh dari 
operasi 306.975  255.959  526.861  257.960  174.840  

Penerimaan kas pendapatan 
bunga 2.130  599  1.479  545  709  
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  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

Pembayaran bunga (136.103) (115.078) (205.370) (188.275) (171.554) 
Pembayaran pajak (53.091) (49) (304) -    -    
(Pembayaran) penerimaan 
lainnya-neto (79.812) (1.675) (4.910) 901  1.469  

Kas neto yang diperoleh 
dari aktivitas operasi 40.099  139.756  317.756  71.131  5.464  

 
Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari 
pelanggan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas operasi terkait dengan karakteristik 
dan siklus usaha Perseroan. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
mengalami penurunan sebesar Rp99.657 juta atau sebesar 71,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2021, dari Rp139.756 juta menjadi Rp40.099 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh 
meningkatnya arus kas pembayaran pajak sebesar Rp53.042 juta atau sebesar 108.249,0%, kenaikan pembayaran 
kas kepada pemasok sebesar Rp68.920 juta atau sebesar 27,7%, meningkatnya pembayaran untuk beban operasi 
sebesar Rp9.127 juta atau sebesar 57,8% dan meningkatnya pembayaran lainnya – neto sebesar Rp78.137 juta 
atau sebesar 4.664,9%. 
 
Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, arus kas neto dari diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan 
mencapai Rp40.099 juta yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp702.088 juta, pembayaran kas 
kepada pemasok sebesar Rp317.584 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp52.615 juta, pembayaran 
untuk beban operasi sebesar Rp24.914 juta, penerimaan kas pendapatan bunga Rp2.130 juta, pembayaran bunga 
sebesar Rp136.103 juta, pembayaran pajak Rp53.091 juta, pembayaran lainnya-neto Rp79.812 juta. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Arus kas neto diperoleh dari  aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 
mengalami kenaikan sebesar Rp246.625 juta atau sebesar 346,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2020, dari Rp71.131 juta menjadi Rp317.756 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan 
oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan yang memesan produk CPO, PK dan TBS sebesar Rp414.553 
juta atau sebesar 57,1%. 
 
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas neto dari diperoleh dari aktivitas operasi 
Perseroan mencapai Rp317.756 juta yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.140.087 juta, 
pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp505.034 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp67.957 
juta, pembayaran untuk beban operasi Rp40.235 juta, penerimaan kas pendapatan bunga sebesar Rp1.479 juta, 
pembayaran bunga Rp205.370 juta, pembayaran pajak Rp304 juta, pembayaran lainnya-neto Rp4.910 juta. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Arus kas neto diperoleh dari  aktivitas operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 
mengalami kenaikan sebesar Rp65.667 juta atau naik sebesar 1.201,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp5.464 juta menjadi Rp71.131 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan 
oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan yang memesan produk CPO, PK dan TBS sebesar Rp163.784 
juta atau sebesar 29,2%. 
 
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas neto dari diperoleh dari aktivitas operasi 
Perseroan mencapai Rp71.131 juta yang terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp725.534 juta, 
pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp372.028 juta, pembayaran kas kepada karyawan sebesar Rp63.032 
juta, pembayaran untuk beban operasi sebesar Rp32.514 juta, penerimaan kas pendapatan bunga sebesar Rp545 
juta, pembayaran bunga sebesar Rp188.275 juta, dan penerimaan lainnya-neto Rp901 juta. 
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b. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi 
 
Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

ARUS KAS DARI 
AKTIVITAS INVESTASI      

Penerimaan dari penjualan 
aset tetap 497  720  1.709  629  327  

Penerimaan dari piutang 
plasma 37 5.518  6.518  1.598  17.000  

Penambahan piutang 
perkebunan plasma (58.396) (7.072) (16.426) (3.921) (4.499) 

Penambahan aset tetap (15.711) (4.850) (34.958) (6.660) (22.143) 
Penambahan tanaman 
produktif (9.043) (21.461) (32.709) (33.841) (103.650) 

Penambahan bibitan dan 
persiapan lahan (4.983) (5.722) (5.932) (11.945) (12.839) 

Penerimaan piutang pihak-
pihak berelasi - 55  55  4  -    

Kas neto yang digunakan 
untuk aktivitas investasi (87.599) (32.812) (81.743) (54.136) (125.804) 

 
Arus kas dari aktivitas investasi sebagian besar berasal dari penerimaan dari piutang plasma. Perseroan tidak 
memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
mengalami kenaikan sebesar Rp54.787 juta atau sebesar 167,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2021, dari Rp32.812 juta menjadi Rp87.599 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh 
penambahan aset tetap sebesar Rp10.861 juta atau sebesar 223,9% dan kenaikan penambahan piutang perkebunan 
plasma sebesar Rp51.324 juta atau sebesar 725,7%. 
 
Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, arus kas neto digunakan dari aktivitas investasi Perseroan 
mencapai Rp87.599 juta yang terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp497 juta, penerimaan 
dari piutang plasma sebesar Rp37 juta, penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp58.396 juta 
penambahan aset tetap Rp15.711 juta, penambahan tanaman produktif sebesar Rp9.043 juta dan penambahan 
bibitan dan persiapan lahan sebesar Rp4.983 juta. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021 mengalami kenaikan sebesar Rp27.607 juta atau sebesar 51,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp54.136 juta menjadi Rp81.743 juta. Kenaikan tersebut terutama 
disebabkan oleh peningkatan penggunaan arus kas untuk penambahan aset tetap sebesar Rp28.298 juta. 
 
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi 
Perseroan mencapai Rp81.743 juta yang terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp1.709 juta, 
penerimaan dari piutang plasma Rp6.518 juta, penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp16.426 juta, 
penambahan aset tetap Rp34.958 juta, penambahan tanaman produktif sebesar Rp32.709 juta, penambahan bibitan 
dan persiapan lahan sebesar Rp5.932 juta dan penerimaan piutang pihak-pihak berelasi sebesar Rp55 juta. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 mengalami penurunan sebesar Rp71.668 juta atau sebesar 57,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp125.804 juta menjadi Rp54.136 juta. Penurunan ini disebabkan adanya 
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penurunan penggunaan arus kas atas penambahan tanaman belum menghasilkan sebesar Rp69.809 juta atau 
sebesar 67,4%, penurunan penggunaan arus kas atas perolehan aset tetap sebesar Rp15.483 juta atau sebesar 
69,9%. 
 
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi 
Perseroan mencapai Rp54.136 juta yang terdiri dari penerimaan dari penjualan aset tetap sebesar Rp629 juta, 
penerimaan dari piutang plasma Rp1.598 juta, penambahan piutang perkebunan plasma sebesar Rp3.921 juta, 
penambahan aset tetap Rp6.660 juta, penambahan tanaman produktif sebesar Rp33.841 juta, penambahan bibitan 
dan persiapan lahan sebesar Rp11.945 juta dan penerimaan piutang pihak-pihak berelasi sebesar Rp4 juta. 
 
c. Kas Neto yang (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan 
 
Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun-
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

ARUS KAS DARI 
AKTIVITAS PENDANAAN      

Penerimaan utang bank 2.126.700  -    -    29.807  146.834  
Pembayaran utang bank (2.155.270) (51.816) (81.392) (43.872) (59.962) 
Pembayaran liabilitas sewa (2.143) (2.566) (4.929) (7.155) (8.090) 
Arus kas neto (digunakan 
untuk) diperoleh dari 
aktivitas pendanaan 

(30.713) (54.382) (86.321) (21.220) 78.782  

 
Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan utang bank. Perseroan tidak memiliki pola arus kas 
khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2021 
 
Arus kas neto digunakan dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
mengalami penurunan sebesar Rp23.669 juta atau sebesar 43,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2021, dari negatif Rp54.382 juta menjadi negatif Rp30.713 juta. Penurunan tersebut terutama 
disebabkan oleh penerimaan utang bank dari Bank Mandiri sebesar Rp2.126.700 juta. 
 
Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan 
mencapai Rp30.713 juta yang terdiri dari penerimaan utang bank sebesar Rp2.126.700 juta, pembayaran utang 
bank sebesar Rp2.155.270 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp2.143 juta. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 
 
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021 mengalami kenaikan sebesar Rp65.101 juta atau sebesar 306,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp21.220 juta menjadi Rp86.321 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh 
kenaikan penggunaan arus kas untuk pembayaran utang bank kepada Bank BRI sebesar Rp37.520 juta atau sebesar 
85,5%. 
 
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan 
Perseroan mencapai Rp86.321 juta yang terdiri dari pembayaran utang bank sebesar Rp81.392 juta dan 
pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp4.929 juta. 
 
Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019 
 
Arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2020 mengalami kenaikan sebesar Rp100.002 juta atau sebesar 126,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2019, dari arus kas yang diperoleh sebesar Rp78.782 juta menjadi arus kas digunakan 
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sebesar Rp21.2220 juta. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan arus kas untuk penerimaan utang bank dari 
Bank BRI sebesar Rp117.027 juta atau sebesar 79,7%. 
 
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, arus kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan 
Perseroan mencapai Rp21.220 juta yang terdiri dari penerimaan utang bank sebesar Rp29.807 juta, pembayaran 
utang bank sebesar Rp43.872 juta dan pembayaran liabilitas sewa sebesar Rp7.155 juta. 
 
Seluruh pengungkapan dalam bahasan dan analisis tersebut telah sesuai dengan pasal 20 POJK No. 8/POJK.04/2017.   
 
8. SEGMEN OPERASI 
 
Untuk kepentingan manajemen, Kelompok Usaha hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu perkebunan kelapa 
sawit. 
 
9. BELANJA MODAL 
 
Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 
untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Tanaman produktif     

Tanaman belum menghasilkan 3.640  31.029  28.830  104.206  

Sub jumlah 3.640  31.029  28.830  104.206  

     

Pemilikan langsung     

Hak atas tanah 3.853  5.658  2.892  3.199  

Prasarana jalan dan jembatan -  459  -  -  

Bangunan -  93  218  85  

Mesin -  -  -  -  

Kendaraan dan alat berat 784  3.392  1.180  718  

Perabot dan peralatan 1.291  1.131  1.615  4.138  

Sub jumlah 5.928  10.733  5.905  8.140  

     

Aset dalam pembangunan     

Prasarana jalan dan jembatan -  -  42  4.026  

Bangunan 28.718  22.702  605  9.161  

Mesin -  -  -  99  

Kendaraan dan alat berat 645  1.488  26   

Sub jumlah 29.363  24.190  673  13.286  

     
Aset hak guna (2019: Aset 
pembiayaan)     

Bangunan 1.500  1.689  2.386  -  

Kendaraan dan alat berat 2.859  2.350  2.080  -  

Sub jumlah 4.359  4.039  4.466  -  

Total Belanja Modal 43.290  69.991  39.874  125.632  

 
Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya bangunan, kendaraan alat berat dan pemeliharaan 
tanaman. 
 
Pihak yang terkait dalam perjanjian atas belanja modal adalah kontraktor, pemasok dan lembaga perbankan.  
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Tujuan dari investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatan kapasitas produksi yang menunjang 
penjualan Perseroan. 
 
Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari fasilitas perbankan dan kas operasional Perseroan. 
 
Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah. 
 
Proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal telah dimulai sejak 2018 hingga 2021 secara bertahap 
untuk seluruh wilayah produksi dan diprakirakan akan selesai seluruhnya pada tahun 2025. 
 
Pada tahun 2021, BSP, entitas anak, menjalin perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor, pihak ketiga, untuk 
membangun pabrik kelapa sawit senilai Rp109.124 yang terhitung sejak bulan Oktober 2021. Pada tanggal 2 Juni 
2022, terdapatt penambahan perjanjian kerja senilai Rp19.331. Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah yang terealisasi 
dari nilai perjanjian kerja tersebut adalah sebesar RRp44.412. 
 
10. JUMLAH PINJAMAN BANK YANG MASIH TERUTANG 
 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 
Fasilitas Kredit 
 
Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi (“KI”) No. 21, 22 dan 23 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., NSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 
 
Berdasarkan akta perjanjian KI No. 45, 46 dan 47 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., BSP, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 
 
Berdasarkan akta perjanjian KI No. 35 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
PMM, entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 
 

Jenis fasilitas 
Batas maksimum 

kredit (angka 
penuh) 

Periode Suku bunga 
kontraktual 

Tujuan 
Awal Akhir 31 Juli 2022 

Entitas Anak        

NSP        

KI kebun inti kelapa sawit 931.500.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiayaan tanaman kelapa sawit 

KI pabrik kelapa sawit 125.000.000.000 28 Juni 2022 28 Desember 2026 8,00% Pembiayaan mesin dan peralatan pabrik 
kelapa sawit 

KI terminal khusus CPO 35.000.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2027 8,00% Pembiayaan terminal khusus CPO 
      

BSP      

KI kebun inti kelapa sawit 632.200.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiyaan tanaman kelapa sawit 

KI pabrik kelapa sawit 150.000.000.000 28 Juni 2022 27 Juni 2029 8,00% Pembiayaan pembangunan pabrik kelapa 
sawit 

KI terminal khusus CPO 41.250.000.000 28 Juni 2022 27 Juni 2029 8,00% Pembangunan terminal khusus CPO 
      

PMM      
KI I kebun inti kelapa 
sawit 363.000.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiayaan tanaman kelapa sawit 

KI II kebun inti kelapa 
sawit 150.000.000.000 28 Juni 2022 23 Desember 2030 8,00% Pembiayaan tanaman kelapa sawit 

 
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH 
 
Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia. 
Kebijakan Pemerintah yang mendukung ataupun tidak mendukung industri bidang usaha Perseroan akan memiliki 
dampak yang positif maupun negatif. 
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12. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG 
 
Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan 
dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung 
terhadap kondisi keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta tidak ada dampak yang material dari inflasi. 
 
13. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL 
 
Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara 
langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan konsolidasian 
Perseroan dan Entitas Anak. 
 
14. DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN 
 
Perseroan terdampak atas terjadinya perubahan harga jual Tandan Buah Segar (TBS), Minyak Kelapa Sawit, dan 
Inti Sawit terhadap penjualan bersih serta laba operasi selama 3 (tiga) tahun terakhir yang dimana merupakan 
produk utama Perseroan. Sama halnya dengan perubahan tingkat inflasi, dimana peningkatan inflasi mengakibatkan 
terjadinya peningkatan biaya pupuk, dan bahan bakar. Pergerakan kurs valuta asing tidak memberikan dampak 
material pada penjualan bersih dan laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir, mengingat seluruh 
penjualan dilakukan di dalam pasar domestik, serta Perseroan tidak memiliki pinjaman yang berdenominasi valuta 
asing. 
 
15. INVESTASI BARANG MODAL 
 
Tabel dibawah ini menunjukkan investasi yang telah dilakukan Grup Perseroan dalam memenuhi regulasi mengenai 
lingkungan hidup: 
 

No. Peraturan/Regulasi Lingkungan Hidup lnvestasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan 

1 • Peraturan Menteri Pertanian Dalam rangka memenuhi regulasi tersebut, Grup 

 No.05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Perseroan telah melakukan investasi barang 

 Pembukaan dan/atau Pengolahan Perkebunan berupa 12 pompa bertekanan tinggi 25 HP yang 

 
Tanpa Membakar. 

• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 
dilengkapi dengan 31 selang hisap dan 86 selang 
keluar, 50 Pompa jinjing 5 HP yang dilengkapi 

 Kehutanan Nomor dengan 47 selang hisap dan 111 selang keluar. 

 P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Grup Perseroan juga melengkapi persiapan 

 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan kebakaran hutan dan lahan ini dengan 6 tangki air 

  portable kapasitas 3.000 liter yang dapat dimobilisasi setiap saat serta 4 unit 
mobil tanki pemadam kapasitas 5000 liter, 126 pompa punggung/ backpack 
pump untuk pemadaman api dan 17 menara pantau api (tinggi 15 meter) yang 
dilengkapi dengan teropong, kompas, alat penentu jarak, peta kerja, sarana 
komunikasi dan alat tulis untuk memantau kondisi dilapangan, membuat 
tanki/tandon air kapasitas 20.000 liter sebanyak 16 unit, waduk penampung air 
ukuran 100 m x 30 m sebanyak 19 unit. 
 
Grup perseroan juga telah memiliki 3 orang Ahli K3 Penanggulangan Kebakaran 
sertifikasi Kemnaker serta 3 tim tanggap darurat (masing-masing tim terdiri 
dari 4 regu penanggulangan kebakaran) yang telah disetujui oleh Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu: 
1. Tim Tanggap Darurat PT. NSP 

No. KEP.28/DISNAKERTRANS/III/2021 
2. Tim Tanggap Darurat PT. BSP 

No. KEP.30/DISNAKERTRANS/III/2021 
3. Tim Tanggap Darurat PT. PMM 

No. KEP.47/DISNAKERTRANS/IV/2021 

  

  

  

  

  

  

2 • Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Grup Perseroan telah melakukan investasi barang 

 Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 sebanyak 174 APAR dengan jenis yang disesuaikan 

 tentang Syarat syarat Pemasangan dan dengan masing-masing kebutuhan dan telah dilakukan inspeksi secara berkala 
oleh Dinas Damkar Kabupaten 

 Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan  
 (APAR}  

 • Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep  

 186/Men/1999 tentang unit Penanggulangan  
 Kebakaran di Tempat Kerja.  
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3 Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 Grup Perseroan telah melakukan investasi 

 tentang : Tata cara dan persyaratan teknis bangunan tempat penampungan sementara 

 penyimpanan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun limbah bahan berbahaya dan beracun sebanyak 

  

09 unit dan telah dilengkapi Izin Tempat Penyimpanan Sementara, yaitu: 
1. PT. NSP 

Kep Kepala DPMPTSP Kab. Kotim No. 020/DPMPTSP-PT/LB3/X/2018 
2. PT. BSP : 

Kep. Bupati Kotim No. 188.45/0105/Huk-DLH/2022 
3. PT. PMM 

Kepka DPMPTSP Kab. Gunung Mas No. 503/11/DPMPTSP/B/X/2020 
  

No. Nama Kebun/Pabrik Jumlah unit Tahun dibangun Rencana 5 tahun 

1 NSRE 1 2018 - 

2 CMPE 1 2018 - 

3 RSTE 1 2018 - 

4 PRSE 1 2018 - 

5 PRSM 1 2018 - 

6 JMRE 1 2018 - 

7 TRTE 1 2018 - 

8 SMTE 1 2018 - 

9 SRNE 1 2020 - 

10 KHYE - - 1 

 
16. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN 
 
Mayoritas kas, pendapatan, dan penerimaan yang Perseroan miliki berdominasi dalam mata uang Rupiah sehingga 
risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak berpengaruh signifikan terhadap hasil usaha dan keadaan keuangan 
Perseroan. 
 
Seluruh pinjaman Perseroan berdenominasi dalam mata uang Rupiah sehingga turut meminimalisir risiko fluktuasi 
kurs mata uang asing. 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki pinjaman bank dan liabiltas sewa, dimana suku bunga yang digunakan 
sudah diatur dalam setiap perjanjian, sehingga sifat fluktuasi nilai tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap 
hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang. 
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VI.FAKTOR RISIKO 
 
 
Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam 
Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa 
risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi 
Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh 
informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi 
oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut 
saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap 
kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak 
langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin 
kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang 
dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau 
prospek usaha Perseroan. 
 
Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang 
berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. 
Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia 
memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di 
negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik 
secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat 
menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-
faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan 
berinvestasi. 
 
Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material 
bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling 
besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang 
tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja 
operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan. 
 
A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan 
 

Risiko Perseroan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 
 
Perseroan sebagai perusahaan induk melakukan juga melaksanakan fungsi aktivitas konsultasi manajemen 
lainnya terhadap Entitas Anak sehingga Perseroan juga mendapatkan pembayaran dari kegiatan usaha 
tersebut. Dengan demikian Perseroan memilki ketergantungan terhadap aktivitas bisnis dan operasional 
Entitas Anak untuk bisa menghasilkan pendapatan dari aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Apabila 
Entitas Anak mengalami kinerja bisnis dan performa keuangan yang kurang baik maka Entitas Anak akan 
kesulitan melakukan pembayaran atas kegiatan konsultasi manajemen lainnya Perseroan. 

 
B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat 

Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak 
 

Perseroan 
 

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak 
 
Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan 
dari Entitas Anak. Kegiatan usaha Entitas Anak memberikan kontribusi sebesar 100% terhadap pendapatan 
konsolidasian Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023. Oleh karena 
itu, Perseroan bergantung pada pembagian dividen dan hasil operasi dari Entitas Anak untuk membayar 
kewajiban dan dividen Perseroan. Jika pembagian dividen atau hasil operasi dari Entitas Anak terganggu 
sehingga tidak dapat membagikan dividen ke Perseroan, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif 
terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan. 
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Entitas Anak 
 

1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak 
 
Harga pasar CPO dunia berpengaruh langsung dengan pergerakan harga pasar produk kelapa sawit 
Perseroan. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini:  
 
a. Kondisi ketersediaan dan permintaan dalam negeri maupun luar negeri atas produk kelapa sawit beserta 

turunannya serta minyak nabati, substitusi dan lainnya. 
b. Kinerja perekonomian dunia yang mempengaruhi ekonomi negara-negara produsen dan konsumen Crude 

Palm Oil (“CPO”). 
c. Siklus perubahan cuaca di negara-negara produsen kelapa sawit dapat mempengaruhi produksi kelapa 

sawit. 
d. Kebijakan tarif ekspor negara penghasil CPO dan kebijakan tarif impor negara pembeli CPO. 

 
Fluktuasi harga CPO akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan prospek Entitas 
Anak. Ketika terjadi kenaikan harga CPO, maka pendapatan Entitas Anak akan meningkat, dan sebaliknya 
ketika terjadi penurunan harga CPO, maka pendapatan Entitas Anak akan berkurang.  
 

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
 

Biaya investasi dapat timbul ketika Entitas Anak akan menambah fasilitas produksi seperti pabrik dan 
melakukan new planting pada lahan yang siap ditanam. Perseroan harus bisa memastikan bahwa investasi 
tersebut dapat menambah nilai pendapatan Entitas Anak dalam jangka panjang. Jika Perseroan tidak mampu 
menganalisa biaya investasi serta imbal hasil yang diberikan, maka hal ini akan berdampak negatif pada 
kinerja Entitas Anak dalam jangka panjang yang berakibat negatif juga terhadap Perseroan. 
 

3. Risiko Persaingan Usaha 
 

Kegiatan usaha yang dijalani Entitas Anak juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain yang 
bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama 
pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, 
penurunan harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak repeseed, 
minyak bunga matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak 
nabati lain. Hal tersebut dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas dan 
prospek kinerja usaha Perseroan secara konsolodian. 
 

4. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha 
 
Perizinan kegiatan usaha Entitas Anak mengacu pada  Peraturan Menteri Pertanian No. 
98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terakhir kali diubah 
dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/6/2017 yang mengatur mengenai syarat 
mendapatkan Izin Usaha Perekebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yaitu pemenuhan sekurang-kurangnya 
20% dari keseluruhan bahan baku yang dibutuhkan berasal dari kebun yang diusahakan sendiri dan 
kekurangannya wajib dipenuhi melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan. Selain itu kebun yang 
diusahakan sendiri dapat diperoleh dari Hak Guna Usaha. Kemudian dalam jangka waktu 3 tahun sejak 
diterbitkannya IUP-P, perusahaan industri pengolahan hasil Perkebunan harus telah mengusahakan kebun 
sendiri. Dalam hal perusahaan perkebunan pemilik IUP-P atau IUP melakukan kemitraan dalam pemenuhan 
kebutuhan bahan baku yang mengakibatkan terganggunya kemitraan yang telah ada, maka Entitas Anak 
akan dikenakan sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 kali dalam tenggang waktu 4 bulan untuk melakukan 
perbaikan. Jika peringatan ke-3 tidak dipenuhi maka IUP-P dan IUP akan dicabut dan hak atas tanah 
diusulkan untuk dibatalkan. 

 
Kegagalan dalam mendapatkan atau memperbaharui perizinan Entitas Anak dapat berdampak material dan 
merugikan terhadap kegiatan usaha Entitas Anak. Perubahan undang-undang yang berlaku dapat 
mengakibatkan munculnya tambahan biaya kepatuhan, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak 
material bagi Entitas Anak. 
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5. Risiko Perubahan Teknologi 
 

Perkembangan teknologi saat ini yang sangat pesat, baik itu teknologi yang berhubungan dengan agronomi 
maupun teknologi yang berhubungan dengan proses pabrik pengolahan, mendorong Entitas Anak untuk bisa 
beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Penggunaan teknologi yang tidak diperbaharui akan 
berdampak pada tingkat efisiensi, produktifitas dan biaya Entitas Anak. 

 
6. Risiko Iklim atau Cuaca 

 
Faktor iklim dalam jangka panjang maupun cuaca dalam jangka pendek akan mempengaruhi kondisi 
tanaman yang berdampak pada kuantitas TBS yang bisa dipanen sehingga dapat menurunkan volume 
produksi CPO. Salah satu contohnya adalah fenomena El Nino yang akan menyebabkan peningkatan suhu 
udara sehingga mengakibatkan kekeringan yang berkepanjangan dan menimbulkan bencana lain seperti 
kebakaran hutan. Dampak atas cuaca atau iklim yang buruk ini harus bisa dimitigasi oleh Entitas Anak agar 
ketersediaan TBS tidak sampai berdampak signifikan terhadap volume produksi kelapa sawit. Jika hal 
tersebut tidak bisa dimitigasi oleh Entitas Anak, maka produksi dapat terganggu dan Entitas Anak tidak 
sanggup memenuhi permintaan dari konsumen. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi prospek 
kelangsungan usaha Entitas Anak. 
 

7. Risiko Ketersediaan Sumber Daya 
 
Sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan TBS adalah pupuk, bahan bakar dan tenaga kerja. 
Ketersediaan pasokan dan fluktuasi harga pupuk maupun bahan bakar akan mempengaruhi kinerja 
operasional dan keuangan Entitas Anak. Selain itu karena industri ini bersifat padat karya maka ketersediaan 
tenaga kerja yang banyak dan ahli di bidang perkebunan kelapa sawit harus bisa dipenuhi. Kelangkaan 
ketiga sumber daya tersebut akhirnya akan berpengaruh negatif pada kinerja operasional Entitas Anak 
dalam jangka panjang. 

 
Ketersediaan TBS untuk dipanen oleh Entitas Anak yang akan dikirim ke pabrik pengolahan akan berdampak 
signifikan terhadap proses produksi CPO. Berkurangnya pasokan TBS yang akan diolah oleh Entitas Anak 
akan mengakibatkan penurunan volume penjualan dan keterlambatan dalam memenuhi permintaan 
konsumen secara tepat waktu. Hal ini akan berdampak pada kinerja operasional dan keuangan serta reputasi 
Entitas Anak dalam jangka panjang. 

 
8. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan 

 
Dengan meningkatnya tingkat populasi penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan konflik antara 
Entitas Anak dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama 
ditinggali oleh masyarakat tersebut. Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi 
terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Entitas Anak 
karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat 
menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Entitas Anak yang secara 
tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak. 
Kondisi sosial dan budaya masyarakat di sekitar Perseroan akan berpengaruh pada kinerja para tenaga 
kerja. Apabila lingkungan sosial di sekitar kawasan operasional mudah bergejolak atau mengalami gesekan 
maka hal ini akan mengganggu kinerja Perseroan sehingga proses produksi dan pengolahan menjadi 
terhambat.  
 

9. Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga 
 

Pergerakan peningkatan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu seiring dengan perkembangan faktor 
makro ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama pada sisi profitabilitas. Paparan risiko 
ini mengacu pada posisi utang yang dimiliki Perseroan selama masa pengembangan area perkebunan.  
 

C. Risiko Umum 
 
1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global 

 
Perlambatan pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global dapat memicu penurunan permintaan 
karena turunnya konsumsi masyarakat dunia. Hal ini juga berpengaruh pada nilai permintaan terhadap 
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komoditas CPO. Hal ini nantinya membuat pasar domestik mengalami kelebihan pasokan CPO dan membuat 
harga pasar mejadi turun sehingga mengakibatkan turunnya penjualan Entitas Anak. 
 
Pasar dalam negeri dan kawasan Asia tergolong sebagai pasar dengan volatilitas tinggi dan kondisi politik, 
sosial dan ekonomi yang dapat berbeda secara signifikan dengan negara-negara maju. Risiko yang mungkin 
dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja, arus kas dan kondisi keuangan 
Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut: 
 
a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik. 
b. Huru-hara dan konflik sipil. 
c. Intervensi Pemerintah, termasuk pajak ekspor, tarif dan subsidi. 
d. Perubahan peraturan perpajakan dan hukum. 
e. Kesulitan dan hambatan dalam mendapatkan atau memperbaharui lisensi dan perizinan usaha. 
f. Tindakan Pemerintah yang sewenang wenang dan tidak konsisten. 
g. Keterbatasan dalam hal logistik, energi dan infrastruktur pendukung lainnya. 
h. Pengambilalihan aset. 
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki keterbatasan dalam mengantisipasi risiko-risiko terkait politik, sosial 
dan ekonomi yang dinamis dari waktu ke waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang diungkapkan dalam 
prospektus ini menjadi kurang relevan di masa yang akan datang. Kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil 
operasi dan prospek Perseroan akan terkena dampak kerugian yang signifikan apabila salah satu risiko di 
atas dapat terjadi. 

 
2. Risiko Tuntutan Hukum  

 
Untuk menunjang kegiatan usaha Entitas Anak, maka perlu adanya perjanjian-perjanjian dengan pihak lain 
seperti kreditur, supplier, buyer, kontraktor dan pihak ketiga lainnya. Meskipun Perseroan dan Entitas Anak 
selalu berusaha dan berkomitmen untuk memenuhi setiap persyaratan yang telah disepakati bersama, 
setiap kemungkinan adanya pelanggaran atau potensi perselisihan dapat terjadi. 
 
Apabila pelanggaran dan perselisihan terjadi maka hal ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi Perseroan 
dan Entitas Anak berupa kerugian finansial dan non-finansial (reputasi, kredibilitas dan lain-lain) yang pada 
akhirrnya akan mengganggu kinerja operasional dan keuangan Perseroan dan Entitas Anak. 

 
D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham 

 
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum 

 
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang 
diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan 
dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. 

 
2. Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat 

Menyebabkan Penurunan Harga Saham 
 

Ekonomi dan pasar modal Indonesia dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar 
modal negara-negara lain. Reaksi para investor terhadap pembangunan di suatu negara berdampak 
merugikan harga pasar Efek negara lain, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi negatif, seperti 
meningkatnya fiskal serta defisit perdagangan di negara berkembang lainnya yang dapat mempengaruhi 
kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara 
tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya. 
 

3. Risiko Fluktuasi Harga Saham 
 
Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan 
dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal 
ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan 
tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-
faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum 
Perdana Saham: 
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a. Persepsi para investor Perseroan dan Entitas Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi 
yang berhubungan dengan Indonesia. 

b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak dengan yang diperkirakan 
oleh para investor dan para analis. 

c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai 
Perseroan dan Entitas Anak, industri atau Indonesia. 

d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri. 
e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan. 
f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham. 
g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia. 
h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum. 
i. Perubahan dalam komitmen modal. 
j. Penjualan saham tambahan atau efek lainnya oleh Perseroan. 

 
4. Risiko Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang 

 
Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari 
pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat 
berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham 
ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para 
pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan 
terhadap harga perdagangan saham. 
 

5. Risiko Pembagian Dividen 
 
Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo 
laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan 
bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor 
lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham 
untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa 
yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain. 

 
PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN 
BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN. 
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR 
INDEPENDEN 

 
 
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap posisi dan kinerja keuangan 
Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 7 Desember 2022 
sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini dan juga 
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk periode 
7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit), dan untuk tahun-tahun yang 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip 
akuntansi yang berlaku umum. 
 
Informasi keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 30 September 2022 serta periode 9 (sembilan) bulan yang 
berakhir pada 30 September 2022 dan 2021 disajikan untuk memenuhi persyaratan POJK No. 4/POJK.04/2022 
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam 
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK 
No. 20/SEOJK.04/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran OJK No. 
20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik 
Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Informasi 
keuangan konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 September 2022 serta untuk periode 9 
(sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021, diambil dari laporan keuangan 
konsolidasian interim Perseroan dan Perusahaan Anak yang menjadi tanggung jawab Perseroan disusun sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, serta tidak diaudit dan 
tidak direview oleh Akuntan Publik. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) 
tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian 
interim Perseroan tanggal 30 September 2022 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan 
keuangan konsolidasian untuk periode 30 September 2022 merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. 
 
Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang Saham Perusahaan yang telah dicakup dengan Akta Notaris 
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 4 November 2022, para pemegang saham menyetujui, antara 
lain: 
 
• Perubahan status Perusahaan yang semula perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka. 
• Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (“IPO”) 
• Mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 saham baru 

untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui IPO. 
• Menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 waran seri I. 
 
Keputusan pemegang saham ini telah disetujui dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-
0080260.AH.01.01.TAHUN 2022 tanggal 7 November 2022. 
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK,  
KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK 
USAHA 

 
 
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 
 
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN  
 
Pada tahun 2009, Perseroan didirikan dengan nama PT Nusantara Sawit Sejahtera berdasarkan Akta Pendirian 
Perseroan Terbatas PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan PT Nusantara 
Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di 
Kota Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009,  telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 
2009, TBNRI No. 18815 (“Akta Pendirian Perseroan”) dengan uraian struktur permodalan dan susunan 
pendiri/pemegang saham sebagai berikut: 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 20.000 20.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Bina Palangka Makmur 9.000 9.000.000.000 75,00 
PT Kerisna Utama 3.000 3.000.000.000 25,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

12,000 12.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 8.000 8.000.000.000  
 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, 
S,H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui 
Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, dicatat dalam database 
Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 
2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-
AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022  (“Anggaran Dasar Perseroan”). 
 

Pada awal berdirinya, Perseroan bergerak di bidang pertanian dan perkebunan sawit, termasuk menjalankan usaha 
dalam bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan pada umumnya tetapi tidak terbatas pada usaha Agroindustri, 
Agrobisnis, Industri Pertanian, Perkebunan Tanaman Industri dan Perkebunan Kelapa Sawit; menjalankan usaha-
usaha di bidang perdagangan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan, peralatan pertanian, perkebunan, 
baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, termasuk ekspor, impor, lokal, 
interinsulair, leveransir, supplier, grossier, distributor, dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain, 
baik dari dalam maupun luar negeri; menjalankan usaha dalam bidang jasa dan konsultan pada umumnya antara 
lain tetapi tidak terbatas pada jasa persewaan tanaman, kegiatan yang terkait dengan jasa konsultan pada bidang 
pertanian, perkebunan, kehutanan, kelapa sawit. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tercatat pengangkatan 
Bapak Ir. Teguh Patriawan sebagai Direktur Utama Perseroan, Bapak Thomas Tampi sebagai Direktur Perseroan, 
Ibu Eunice Meriati Satyono sebagai Komisaris Utama, Bapak Aries Liman sebagai Komisaris Perseroan dan 
pengangkatan Bapak Yantoni Kerisna sebagai Komisaris Perseroan. 
 

Perubahan modal terakhir Perseroan dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA No. 36 tanggal 28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., 
M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat 
No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, PT Mitra Agro Dharma Unggul memegang 59,11% (lima puluh 
sembilan koma sebelas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 11.952.840.000 
(sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu) lembar saham dengan total nilai 
nominal sebesar Rp597.642.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta 
Rupiah), PT Bina Palangka Makmur memegang 1,88% (satu koma delapan puluh delapan persen) dari total jumlah 
modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 380.000.000 (tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan 
total nilai nominal sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan belas miliar Rupiah), PT Nusantara Makmur Lestari 
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memegang 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau 
sejumlah 2.173.660.000 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu) lembar saham 
dengan total nilai nominal sebesar Rp108.683.000.000,- (seratus delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta 
Rupiah), Thomas Tampi memegang 5% (lima persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau 
sejumlah 1.011.000.000 (satu miliar sebelas juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar 
Rp50.550.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah), Ir. Teguh Patriawan memegang 17,12% 
(tujuh belas koma dua belas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 3.461.800.000 
(tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar 
Rp173.090.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar sembilan puluh juta Rupiah), dan Yantoni Kerisna memegang 
6,14% (enam koma empat belas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 
1.240.700.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta tujuh ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal 
sebesar Rp62.035.000.000,- (enam puluh dua miliar tiga puluh lima juta Rupiah).  
 
Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka awalnya disepakati oleh para 
pemegang saham Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit 
Sejahtera No. 04 tanggal 21 September 2021, yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., pada 
waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui 
Surat Keputusannya No. AHU-0052042.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 serta telah diterima dan 
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0452273 tanggal 
23 September 2021 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera 
Tbk. No. AHU-AH.01/03/0452274 tanggal 23 September 2021 yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0164011.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 September 2021 dan telah diumumkan pada BNRI 
No. 087, TBNRI No. 033533 tanggal 29 Oktober 2021, kemudian para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk 
mengubah status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup melalui Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 9 Mei 2022, yang dibuat di hadapan 
Esther Pscalia Ery Jovina, S,H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan 
persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0031906.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 
2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. No. AHU-
AH.01.03-0235317 tanggal 9 Mei 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0087423.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan kembali menyetujui untuk 
mengubah status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka melalui Akta Pernyataan 
Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 03 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat di 
hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S,H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah 
mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0032359.AH.01.02.Tahun 2022 
tanggal 11 Mei 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum 
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit 
Sejahtera Tbk. No. No. AHU-AH.01.03-0236221 tanggal 11 Mei 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan No. AHU-0088706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022, para pemegang saham Perseroan kembali 
menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup melalui Akta 
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 12 tanggal 1 November 2022, 
yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S,H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana 
telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-0079142.AH.01.02 Tahun 
2022 tanggal 1 November 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum 
Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara 
Sawit Sejahtera Tbk. No. No. AHU-AH.01.03-0308848 tanggal 1 November 2022 yang keduanya telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0219171.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 1 November 2022, dan saat ini perubahan 
status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka disepakati oleh para pemegang saham 
Perseroan melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 
tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S,H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta 
Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-
0080260.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan 
Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 
7 November 2022, yang menyatakan sebagai berikut: 
 
a. perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka; 
 
b. menyetujui rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering); 
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c. mengeluarkan: 

 
i. saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 3.568.235.300 

(tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham 
baru (“Saham Baru”) atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor 
Perseroan setelah penawaran umum dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- 
(lima puluh Rupiah), dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan 

 
ii. menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan 

puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima puluh) Waran Seri I, yang mewakili 
sebanyak 8,82% (delapan koma delapan puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor 
Perseroan pada saat pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dengan ketentuan 
setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I dan setiap Waran 
Seri I dapat untuk membeli 1 (satu) saham baru, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek 
Indonesia dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi 
tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. 

 
Sehubungan dengan keputusan tersebut para pemegang saham Perseroan menyetujui dan menyatakan 
melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru sesuai 
ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka 
penawaran umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut; 

 
d. melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil 

bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar 
Perseroan; 

 
e. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek 

Indonesia; 
 

f. memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan 
segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan putusan-putusan sebagaimana dimaksud di 
atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada: 
 
i. membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan dokumen-dokumen lain yang 

diperlukan dalam proses Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar 
Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; 

 
ii. mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen lain yang 

dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas 
pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar; 

 
iii. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan 

Administrasi Saham Penawaran Umum, dan perjanjian lainnya yang diperlukan sehubungan dengan 
rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-
peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; 

 
iv. menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, 

Akuntan Publik, dan Penjamin Emisi Efek); 
 
v. menunjuk Biro Administrasi Efek; 
 
vi. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran dan/atau dokumen-

dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa 
Efek Indonesia; 

 
vii. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan dan diminta oleh instansi instansi 

terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering; 
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viii. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, perjanjian 

dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan 
Initial Public Offering; 

 
ix. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang berwenang sehubungan 

dengan rencana perseroan untuk melakukan Initial Public Offering, 
 

seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-undangan yang 
berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan OJK dan/atau 
Peraturan Bursa Efek Indonesia. 

 
g. perubahan seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan 
 
h. memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan memberikan 

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat 
sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam buku 
Perseroan, dan seketika itu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. 

 
Anggaran Dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 18 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, 
S,H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui 
Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022, dicatat dalam database 
Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 
2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-
AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022. 
 
Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang 
aktivitas perusahaan holding (KBLI nomor 64200) dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI Nomor 70209). 

 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

 
a. kegiatan usaha utama Perseroan yaitu: 

  
i. mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang menguasai 

aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok 
tersebut “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. 
Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (counsellors) dan perunding (negotiators) 
dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.  

 
ii. mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan 

organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan 
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan 
sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa 
usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, 
konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan 
sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur 
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan 
masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi 
manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur. 

 
b. kegiatan usaha penunjang Perseroan mencakup: 

 
i. melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan 

maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang 
diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan; 

 
ii. melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan 
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iii. kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak bertentangan 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
2. KEGIATAN USAHA 
 
Perseroan didirikan dan beroperasional pada tahun 2009. Saat ini menjalankan kegiatan usaha aktivitas perusahaan 
holding dan akitivitas manajemen lainnya yang membawahi beberapa Entitas Anak di bidang hulu perkebunan 
kelapa sawit dengan 5 area perkebunan berlokasi di Kalimantan Tengah, khususnyab untuk penjualan produk 
minyak sawit berkualitas tinggi seperti Crude Palm Oil “CPO”, Tandan Buah Segar “TBS”, dan Palm Kernel “PK” 
kepada para customer domestik. 
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki visi: 
 
Menjadi mitra agro Anda yang berkelanjutan dengan mengedepankan keberlangsungan ekosistem sebagai operator 
agribisnis yang secara konsisten melestarikan sumber daya alam serta meningkatkan kesejahteraan seluruh 
pemangku kepentingan terutama masyarakat sekitar.  
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki misi: 
 
• Mengembangkan bisnis hulu minyak kelapa sawit yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 

sumber daya manusia. 
• Menerapkan program CSR secara tepat dan konsisten. 
• Meningkatkan nilai dari para pemegang saham dan pemangku kepentingan. 
 
3. STRUKTUR MODAL SAHAM 
 
Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus di terbitkan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA No. 36 tanggal 
28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 
Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021, 
para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan semula sebesar 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. Berdasarkan Akta dimaksud, 
diketahui hal-hal sebagai berikut:  
 
1. Keseluruhan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebanyak 20.220.000.000 (dua 

puluh miliar dua ratus dua puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp1.011.000.000.000,- 
(satu triliun sebelas miliar Rupiah) atau mewakili 25,275% (dua puluh lima koma dua ratus tujuh puluh lima 
persen) saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, dan modal dasar Perseroan adalah sebanyak 
80.000.000.000 (delapan puluh miliar) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp4.000.000.000.000,- 
(empat triliun Rupiah); 
 

2. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berubah menjadi PT Mitra Agro Dharma Unggul 
memegang 59,11% (lima puluh sembilan koma sebelas persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor 
atau sejumlah 11.952.840.000 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus empat puluh 
ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp597.642.000.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh 
miliar enam ratus empat puluh dua juta Rupiah), PT Bina Palangka Makmur memegang 1,88% (satu koma 
delapan puluh delapan persen) dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 380.000.000 
(tiga ratus delapan puluh juta) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp19.000.000.000,- (sembilan 
belas miliar Rupiah), PT Nusantara Makmur Lestari memegang 10,75% (sepuluh koma tujuh puluh lima persen) 
dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 2.173.660.000 (dua miliar seratus tujuh puluh 
tiga juta enam ratus enam puluh ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp108.683.000.000,- 
(seratus delapan miliar enam ratus delapan puluh tiga juta Rupiah), Thomas Tampi memegang 5% (lima persen) 
dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 1.011.000.000 (satu miliar sebelas juta) lembar 
saham dengan total nilai nominal sebesar Rp50.550.000.000,- (lima puluh miliar lima ratus lima puluh juta 
Rupiah), Ir. Teguh Patriawan memegang 17,12% (tujuh belas koma dua belas persen) dari total jumlah modal 
ditempatkan dan disetor atau sejumlah 3.461.800.000 (tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta delapan 
ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp173.090.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga 
miliar sembilan puluh juta Rupiah), dan Yantoni Kerisna memegang 6,14% (enam koma empat belas persen) 
dari total jumlah modal ditempatkan dan disetor atau sejumlah 1.240.700.000 (satu miliar dua ratus empat 
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puluh juta tujuh ratus ribu) lembar saham dengan total nilai nominal sebesar Rp62.035.000.000,- (enam puluh 
dua miliar tiga puluh lima juta Rupiah). 

 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah 
sebagai berikut: 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp50,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 17,12 
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 10,75 
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 5,00 
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,88 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 20.220.000.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 59.780.000.000 2.989.000.000.000  
 
4. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA 
 
Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan 
Entitas Anak sesuai dengan pasal 25 huruf a angka 3 POJK 8/2017: 
 
2016-2017 : Selesainya pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit pertama dan fasilitas terminal khusus 

Perseroan di PT Nusantara Sawit Persada “NSP” 
2021 : -Pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit di PT Borneo Sawit Perdana “BSP” yang akan selesai 

pembangunannya dan akan beroperasi pada tahun 2023. 
-PT Nusantara Sawit Persada “NSP” memperoleh sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil). 

2022 : -Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit dari Bank Mandiri menggantikan fasilitas kredit dari Bank 
BRI 

 
5. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN  
 
Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham 3 (Tiga) Tahun Terakhir 
 
Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum disampaikannya 
Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut: 
 
 Tahun 2019 

 
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 
2019. Susunan pemegang saham dan kepemilikan saham yang Perseroan sebelum tahun 2019 yang terakhir 
adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat PT Nusantara 
Sawit Sejahtera No. 02 tanggal 18 April 2017, yang dibuat di hadapan M. Syaiful Azhar, S.H, M.Kn., Notaris di 
Kota Depok, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera No.AHU-AH.01.03-0130151 tanggal 
26 April 2017, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0053462.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 
26 April 2017, terdapat penjualan saham sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham Perseroan atas nama PT 
Fortuna Farmindo kepada Yantoni Kerisna berdasarkan Akta Jual Beli Saham Perseroan No. 03 tanggal 18 April 
2017, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kota Depok. 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham Perseroan No. 02 tanggal 18 April 2017 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai 
berikut: 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.011.000 1.011.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh    

PT Mitra Sejati Perdana 597.642 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 173.090 173.090.000.000 17,12 
Yantoni Kerisna 62.035 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 50.550 50.550.000.000 5,00 
Aries Liman 49.342 49.342.000.000 4,88 
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Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Koesnan Hermawan 49.341 49.341.000.000 4,88 
PT Bina Palangka Makmur 19.000 19.000.000.000 1,88 
PT Nusantara Makmur Lestari 10.000 10.000.000.000 0,99 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.011.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 

 Tahun 2020 
 

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 03 tanggal 30 
Januari 2020 yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H. M.Kn., Notaris di Kota Depok, serta telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0063480 tanggal 4 
Februari 2020 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022591.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 4 
Februari 2020, para pemegang saham Perseroan menyetujui, menerima dan mengesahkan perubahan nama PT 
Mitra Sejati Perdana, berkedudukan di Jakarta Selatan, menjadi PT Mitra Agro Dharma Unggul, berkedudukan 
di Jakarta Selatan yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan. 
 
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang 
Saham Perseroan No. 03 tanggal 30 Januari 2020 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi sebagai 
berikut: 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.011.000 1.011.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 597.642 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 173.090 173.090.000.000 17,12 
Yantoni Kerisna 62.035 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 50.550 50.550.000.000 5,00 
Aries Liman 49.342 49.342.000.000 4,88 
Koesnan Hermawan 49.341 49.341.000.000 4,88 
PT Bina Palangka Makmur 19.000 19.000.000.000 1,88 
PT Nusantara Makmur Lestari 10.000 10.000.000.000 0,99 

Jumlah Modal Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 1.011.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
 Tahun 2021  

 
a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 11 tanggal 31 

Maret 2021 yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diberitahukan 
kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0275554 tanggal 29 April 2021 
dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0079227.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 April 2021, para 
pemegang saham Perseroan menyetujui dan menerima penjualan saham Perseroan milik: 
 
1. Aries Liman sebesar 49.342 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) saham kepada PT 

Nusantara Makmur Lestari berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Aries Liman dan PT Nusantara 
Makmur Lestari tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan, yang mana Aries Liman menjual 49.342 
(empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh dua) sahamnya dalam Perseroan kepada PT Nusantara 
Makmur Lestari; dan 
 

2. Koesman Hermawan sebesar 49.341 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) saham kepada 
PT Nusantara Makmur Lestari berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham antara Koesman Hermawan dan PT 
Nusantara Makmur Lestari tanggal 31 Maret 2021 yang dibuat di bawah tangan, yang mana Koesman 
Hermawan menjual 49.341 (empat puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu) sahamnya dalam 
Perseroan kepada PT Nusantara Makmur Lestari. 

 
Sehubungan dengan penjualan saham tersebut, para pemegang saham lainnya menyatakan telah melepaskan 
haknya untuk menerima penawaran untuk membeli terlebih dahulu (Right of First Refusal) atas saham-saham 
yang dialihkan tersebut. 

 
Sehingga, setelah penjualan saham dalam Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham 
Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 11 tanggal 31 Maret 2021 
menjadi sebagai berikut: 
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Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.011.000 1.011.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 597.642 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 173.090 173.090.000.000 17,12 
PT Nusantara Makmur Lestari 108.683 108.683.000.000 10,75 
Yantoni Kerisna 62.035 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 50.550 50.550.000.000 5,00 
PT Bina Palangka Makmur 19.000 19.000.000.000 1,88 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 1.011.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 35 tanggal 

28 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah 
mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0031074.AH.01.02.Tahun 2021 
tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094836.AH.01.11.Tahun 2021 
tanggal 28 Mei 2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari 
semula Rp1.011.000.000.000 (satu triliun sebelas miliar Rupiah) yang terbagi atas 1.011.000 (satu juta sebelas 
ribu) lembar saham menjadi Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) yang terbagi atas 4.000.000 (empat 
juta) lembar saham. 

 
Sehingga, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan 
Para Pemegang Saham Perseroan No. 35 tanggal 28 Mei 2021 sebagaimana yang telah diuraikan di atas menjadi 
sebagai berikut: 

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 4.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 597.642 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 173.090 173.090.000.000 17,12 
PT Nusantara Makmur Lestari 108.683 108.683.000.000 10,75 
Yantoni Kerisna 62.035 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 50.550 50.550.000.000 5,00 
PT Bina Palangka Makmur 19.000 19.000.000.000 1,88 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 1.011.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 2.989.000 2.989.000.000.000  
 
c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusanntara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 

28 Mei 2021, dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 
Mei 2021 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 
2021, para pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan nilai nominal saham Perseroan semula sebesar 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) menjadi Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham. 
 
Hal ini sebagaimana disesuaikan dan ditegaskan kembali melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 03 tanggal 11 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery 
Jovina, S,H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada dan 
diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0032359.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022 
serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk.  
No. AHU-AH.01.03-0236221 tanggal 11 Mei 2022 yang keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan  
No. AHU-0088706.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022. 
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Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal diterbitkannya Prospektus 
ini adalah sebagai berikut: 

Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp50,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 80.000.000.000 4.000.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Agro Dharma Unggul 11.952.840.000 597.642.000.000 59,11 
Ir. Teguh Patriawan 3.461.800.000 173.090.000.000 17,12 
PT Nusantara Makmur Lestari 2.173.660.000 108.683.000.000 10,75 
Yantoni Kerisna 1.240.700.000 62.035.000.000 6,14 
Thomas Tampi 1.011.000.000 50.550.000.000 5,00 
PT Bina Palangka Makmur 380.000.000 19.000.000.000 1,88 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 20.220.000.000 1.011.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 59.780.000.000 2.989.000.000.000  
 

 Tahun 2022 
 

Selain perubahan yang disebutkan di atas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang 
saham Perseroan yang terjadi sampai tanggal diterbitkannya Prospektus ini. 
 
6. PERIZINAN 
 
Kegiatan operasional Perseroan dijalankan dan/atau diproyeksikan akan dijalankan di beberapa lokasi usaha.  
 
Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Kantor Pusat 
Perseroan, sebagai berikut: 
 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha 

1 Nomor Induk 
Berusaha (NIB) 

0220102731002 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 
melalui OSS RBA 

Diterbitkan 
tanggal 10 

Juli 2020  dan 
dicetak 
melalui 

sistem OSS 
RBA tanggal 
23 Juni 2022 
(sebagaimana 

perubahan 
ke-17 

tertanggal 23 
Juni 2022 

yang 
merupakan 
perubahan 
terakhir) 

Berlaku selama 
menjalankan kegiatan 

usaha sesuai ketentuan 
peraturan perundang-

undangan 

Kode KBLI: 
70209, 64200 

 
NIB merupakan 

identitas 
Perseroan 

dalam rangka 
pelaksanaan 

kegiatan usaha 
 

NIB adalah 
bukti 

Pendaftaran 
Penanaman 

Modal/Berusaha 
yang sekaligus 

merupakan 
pengesahan 

Tanda 
Daftar 

Perusahaan 
 

Kegiatan usaha 
Perseroan 
termasuk 

sebagai kegiatan 
usaha dengan 

kategori tingkat 
risiko rendah, 
sehingga NIB 

Perseroan 
sekaligus 

merangkap 
sebagai 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

perizinan usaha 
Perseroan. 

 
2. Surat 

Keterangan 
Domisili 

Perusahaan 
(SKDP) 

 

16/27.1BU/31.74.02.1007/-
071.562/e/2019 

Unit Pelaksana 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 
Kelurahan Guntur 

29 Januari 
2019 

Berlaku sampai 29 
Januari 2024 

- 

3. 

NPWP 

02.604.945.2-018.000 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

- - - 

4. Surat 
Keterangan 
Terdaftar 

 

S-7635KT/WPJ.04/KP/0203/2019 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

12 Agustus 
2019 

- - 

5.  Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan 
Berusaha 

 

10032210213174732 DPMPTSP melalui 
Sistem OSS RBA 

10 Maret 
2022 dan 
dicetak 

tanggal 24 
Januari 2023 

Berlaku selama 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak 

penerbitan 

- 

6.  Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan 
Berusaha 

 

230622102131741041 DPMPTSP melalui 
Sistem OSS RBA 

23 Juni 2022 
dan dicetak 
tanggal 24 

Januari 2023 

Berlaku selama 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak 

penerbitan 

- 

 
7. PERJANJIAN PENTING 
 
Perjanjian dengan Pihak Afiliasi 
 
Hingga tanggal Prospektus, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani beberapa 
perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut: 
 

No. Nomor dan 
Tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk Hubungan 

Afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

1. Perjanjian Kerjasama 
Untuk Layanan 
Konsultasi 
Manajemen yang 
dibuat di bawah 
tangan tanggal 29 
Desember 2020 yang 
diubah berdasarkan 
Addendum Perjanjian 
Kerjasama Untuk 
Layanan Konsultasi 
Manajemen 
No.001/NSS-
NSP/10/2021-LKM 
tanggal 29 Oktober 
2021, dan yang 
diubah terakhir kali 
dengan Perjanjian 
Kerjasama Untuk 
Layanan Konsultasi 
Manajemen tanggal 3 
Januari 2022. 

a. Perseroan 
sebagai Pihak 
Pertama 
(Penyedia Jasa); 
dan 
 

b. NSP sebagai 
Pihak Kedua 
(Penerima Jasa) 

Perseroan merupakan 
pemilik 99,99% dari 
modal disetor NSP.  

Ruang Lingkup: 
 
Ruang Lingkup Jasa yang diberikan oleh 
Perseroan kepada NSP adalah sebagai 
berikut: 
 
a. layanan konsultasi terkait manajemen 

perusahaan secara umum; dan 
b. layanan jasa aktivitas penggalangan 

dana terkait keperluan investasi dan 
restrukturisasi. 

 
Mekanisme Pembayaran: 
  
a. Untuk tanggal 1 Januari 2022-31 

Desember 2022, berlaku tarif layanan 
konsultasi manajemen sebagai 
berikut: 

 
i. Area Tanaman Menghasilkan: 

Rp1.400.000,00/Ha 
 

1 Januari 2021 
sampai dengan 31 
Desember 2025. 
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No. Nomor dan 
Tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk Hubungan 

Afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

ii. Area Tanaman Belum 
Menghasilkan: Rp500.000,00/Ha 

 
b. Tarif untuk jasa aktivitas 

penggalangan dana terkait keperluan 
investasi dan restrukturisasi 
pendanaan yaitu sebesar 0,5% dari 
nominal transaksi. 

 
c. Biaya dan pembayaran untuk seluruh 

layanan konsultasi dari Pihak Pertama 
akan ditagihkan Pihak Pertama kepada 
Pihak Kedua setiap 3 bulan sekali 
dengan jumlah yang akan ditentukan 
berdasarkan invoice dari Pihak 
Pertama. Tata cara pembayaran 
invoice akan ditentukan dalam invoice 
terkait. 

 

2. Perjanjian sewa 
menyewa oleh dan 
antara SI, sebagai 
pemilik dan pemberi 
sewa, dan Perseroan 
sebagai penyewa 
tertanggal 17 Juni 
2021 yang telah 
diamendemen 
terakhir kali 
berdasarkan 
Amendemen 
Perjanjian Sewa 
Menyewa tertanggal 
14 Juni 2022 yang 
dibuat di bawah 
tangan (“Perjanjian 
Sewa Menyewa SI 
– Perseroan”) 

1. SI selaku 
pemilik; 

 
2. Perseroan selaku 

penyewa 

SI merupakan pemilik 
75% dari modal 

disetor MADU, MADU 
adalah pemilik 
59,11% modal 

disetor dari 
Perseroan.  

Objek Sewa: 
 
Letak Gedung  : Menara Imperium, 

Lantai 20 Suite C 
Jalan : HR. Rasuna Said, 

Kav. 1, Jakarta 
Selatan 

Kelurahan : Guntur 
Kecamatan : Setiabudi 
Luas Ruang 
Kantor 
 

: 185 m2 

Tujuan Penggunaan: 
 
Ruang perkantoran disewakan untuk 
dijadikan kantor 
 
Jangka Waktu: 
 
Perjanjian berlaku selama jangka waktu 1 
tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2022 
dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 
2023.  
 
Perjanjian dapat diperpanjang dengan cara 
membuat suatu perjanjian 
tambahan/perpanjangan tertulis dengan 
syarat-syarat yang akan ditetapkan 
kemudian hari dengan cara Perseroan 
memberitahukan kehendaknya secara 
tertulis kepada SI, paling lambat 3 bulan 
sebelum berakhirnya perjanjian.  
 
SI berhak untuk menerima ataupun 
menolak permintaan tersebut secara 
sepihak yang disampaikan kepada 
Perseroan secara tertulis paling lambat 2 
bulan sejak diterimanya permintaan 
tersebut.  
 
Harga Sewa: 
 
Harga sewa untuk luas Rp180.000/m2 x 
185 m2 untuk 1 tahun dengan total 
Rp399.600.000, angka tersebut adalah di 
luar pajak-pajak seperti Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penghasilan. 
 
Di luar Harga Sewa tersebut, terdapat biaya 
service charge dan sinking fund dari 
pengelola Gedung, dalam hal ini 
Penghimpunan Penghuni Menara Imperium, 
biaya ini ditanggung oleh Perseroan.  
 
Deposito: 

1 Juli 2022 sampai 
dengan 30 Juni 
2023 
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No. Nomor dan 
Tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk Hubungan 

Afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

 
Perseroan wajib menyerahkan uang deposit 
kepada SI sebesar 1 bulan masa sewa atau 
sebesar Rp66.000.000 dibayarkan sejak 
tanggal perjanjian ditandatangani, dimana 
uang deposito tersebut akan dikembalikan 
secara penuh lebih kurang 1 bulan setelah 
berakhirnya perjanjian ini, apabila tidak ada 
klaim maupun pembayaran yang 
tertunggak kepada pihak ketiga, termasuk 
namun tidak terbatas pada: biaya listrik, 
air, maintenance, service dan lain-lainnya.  
 
Larangan: 
 
Perseroan dengan tegas tidak 
diperkenankan untuk menyewakan lagi 
ruang perkantoran yang disewakan sesuai 
Perjanjian kepada orang/badan lain baik 
sebagian maupun seluruhnya. 

 
Perseroan juga menjamin bahwa ruang 
perkantoran hanya akan digunakan untuk 
kegiatan perkantoran Perseroan dan 
afiliasinya pada umumnya dan buka untuk 
kegiatan lainnya di luar maksud dan tujuan 
kegiatan usaha Perseroan. 
 
Berakhirnya Sewa: 
 
Pada akhir masa sewa, Perseroan harus 
menyerahkan kembali ruang perkantoran tersebut 
dalam keadaan baik terpelihara pada akhir jangka 
waktu sewa kepada SI jika perjanjian berakhir.  
 
Berakhirnya Perjanjian: 
 
Perjanjian berakhir karena selesainya 
jangka waktu perjanjian, atau lainnya 
dengan cara memberikan pemberitahuan 
tertulis serta alasan-alasan pengakhiran 
dalam kurun waktu 1 bulan sebelum tanggal 
pengakhiran yang diinginkan.  
 
Penyelesaian Perselisihan: 
 
Para Pihak akan menyelesaikan 
perselisihan dan/atau permasalahan 
sebagai akibat dari pelaksanaan 
perjanjian secara musyawarah untuk 
mufakat terlebih dahulu.  
 
Dalam hal penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, maka Para Pihak tunduk pada 
kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan untuk menyelesaikan perselisihan 
dan/atau permasalahan tersebut. 
 

3. Perjanjian Kerjasama 
Untuk Layanan 
Konsultasi 
Manajemen yang 
dibuat di bawah 
tangan tanggal 29 
Desember 2020, 
yang diubah 
berdasarkan 
Addendum Perjanjian 
Kerjasama Untuk 
Layanan Konsultasi 
Manajemen 
No.001/NSS-
PMM/10/21-LKM 
tanggal 29 Oktober 

1. Perseroan 
sebagai Pihak 
Pertama 
(Penyedia Jasa); 
dan 
 

2. PMM sebagai 
Pihak Kedua 
(Penerima Jasa) 

Perseroan merupakan 
pemilik 99,99% dari 
modal disetor PMM. 

Ruang Lingkup: 
 
Ruang Lingkup Jasa yang diberikan oleh 
Perseroan kepada PMM adalah sebagai 
berikut: 
 
a. layanan konsultasi terkait manajemen 

perusahaan secara umum; dan 
b. layanan jasa aktivitas penggalangan 

dana terkait keperluan investasi dan 
restrukturisasi. 

 
Mekanisme Pembayaran: 
 
a. Untuk tanggal 1 Januari 2022-31 

Desember 2022, berlaku tarif layanan 

1 Januari 2021 
sampai dengan 31 
Desember 2025. 
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No. Nomor dan 
Tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk Hubungan 

Afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

2021, dan diubah 
terakhir kali oleh 
Perjanjian Kerjasama 
untuk Layanan 
Konsultasi 
Manajemen tanggal 3 
Januari 2022. 

konsultasi manajemen sebagai 
berikut: 

 
i. Area Tanaman Menghasilkan: 

Rp1.400.000,00/Ha 
 
ii. Area Tanaman Belum 

Menghasilkan: Rp500.000,00/Ha 
 

b. Tarif untuk jasa aktivitas penggalangan 
dana terkait keperluan investasi dan 
restrukturisasi pendanaan yaitu sebesar 
0,5% dari nominal transaksi. 

 
c. Pihak Pertama akan menagih Pihak Kedua 

3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah yang 
ditentukan berdasarkan invoice, dan tata 
cara pembayaran invoice akan ditentukan 
dalam invoice terkait. 

 

4. Perjanjian Kerjasama 
Untuk Layanan 
Konsultasi 
Manajemen 
Perseroan-BSP 
tertanggal 29 
Desember 2020 

1. Perseroan 
sebagai Pihak 
Pertama 
(Penyedia Jasa); 
dan 
 

2. BSP sebagai 
Pihak Kedua 
(Penerima Jasa 

Perseroan merupakan 
pemilik 99,99% dari 
modal disetor BSP. 

Ruang Lingkup: 
 
Ruang Lingkup Jasa yang diberikan oleh 
Perseroan kepada BSP adalah sebagai 
berikut: 
 
a. layanan konsultasi terkait manajemen 

perusahaan secara umum; dan 
 
b. layanan jasa aktivitas penggalangan 

dana terkait keperluan investasi dan 
restrukturisasi. 

 
Biaya dan Tata Cara Pembayaran: 
  
Biaya dan tata cara pembayaran yang 
timbul berdasarkan perjanjian ini diatur 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Dasar pembebanan biaya konsultasi 

terkait manajemen perusahaan secara 
umum tahun 2021 sebagai berikut: 
 
i. Area Tanaman Menghasilkan: 

Rp720.000,00/Ha 
 

ii. Area Tanaman Belum 
Menghasilkan: Rp180.000,00/Ha 

 
b. Tarif untuk jasa aktifitas penggalangan 

dana terkait keperluan investasi dan 
restrukturisasi pendanaan yaitu 
sebesar 0,5% dari nominal transaksi. 
 

c. Biaya dan pembayaran akan seluruh 
layanan konsultasi dari Pihak Pertama 
akan ditagihkan Pihak Pertama kepada 
Pihak Kedua setiap 3 bulan sekali 
dengan jumlah yang akan ditentukan 
berdasarkan invoice dari Pihak 
Pertama. Tata cara pembayaran 
invoice akan ditentukan dalam invoice 
terkait. 

 

1 Januari 2021 
sampai dengan 31 
Desember 2025. 

 
Perjanjian-perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak 
terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang dapat merugikan Perseoran. 
Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut juga tetap memperhatikan 
ketentuan wajar (arm’s lenght) dari segi hukum, tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan 
Penawaran Umum serta pelaksanaan Waran Seri 1, tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak dan 
kepentingan pemegang saham publik, dan tidak menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
Perseroan.  
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Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga 
sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022 yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, 
masih berlaku, diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di 
masa-masa yang akan datang. 
 
a. Jaminan dan Penanggungan Terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada BSP 
 

Untuk menjamin pembayaran dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh utang BSP kepada 
Bank Mandiri, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 
 
(i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat 

di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, 
dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp632.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar dua 
ratus juta Rupiah), tenor perjanjian kredit 8 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 
23 Maret 2030 dan tanggal jatuh tempo 23 Maret 2030; 
 

(ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal 
pinjaman yang diperoleh Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), tenor perjanjian 
kredit 7 tahun terhitung dari tanggal yaitu 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029 dan tanggal jatuh 
tempo 27 Juni 2029; 

 
(iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat 

di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, 
dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp41.250.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus 
lima puluh juta Rupiah), tenor perjanjian kredit 7 tahun terhitung 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 
2029 dan tanggal jatuh tempo 27 Juni 2029.  

 
Perseroan telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk BSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 56 tanggal 28 Juni 
2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 
(“Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Gadai Saham 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Pemberi Gadai. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Penerima Gadai atau Bank. 
 

Objek Gadai 
Saham 

a. Perseroan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus 
delapan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh empat) saham dengan masing-masing saham 
bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya sejumlah 
Rp283.464.000.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh empat 
juta Rupiah). 
 

b. Penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perseroan sebagai akibat dari tindakan 
korporasi, termasuk namun tidak terbatas pada pengeluaran saham baru dalam portepel atau 
pengeluaran saham dalam angka right issue, saham bonus, stock split, maka saham tersebut 
akan diserahkan kepada Bank Mandiri dan tunduk pada Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022 
ini.  

 
Jangka Waktu  Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022 akan tetap berlaku dan 

mengikat selama BSP masih mempunyai kewajiban terhadap Bank Mandiri. 
 

Hak dan 
Kewajiban 
Perseroan 

a. Perseroan setuju bahwa pembeli saham atau bagian dari padanya akan memperoleh saham 
bebas dari setiap tuntutan dan hak-hak Perseroan, termasuk hak untuk mengambil Kembali 
saham, yang dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Perseroan.  
 

b. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham tidak cukup untuk 
membayar lunas seluruh kewajiban BSP kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tetap 
berkewajiban membayar sisa kekurangan atas kewajiban BSP kepada Bank Mandiri. 
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c. Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan atau BSP diberi kesempatan terlebih dahulu untuk 

mencari pembeli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Bank Mandiri 
memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan. 
 

d. Apabila setelah pelaksanaan eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, 
Perseroan berhak mendapat sisa hasil eksekusi tersebut tanpa diwajibkan untuk membayar 
bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.  

 
Hak dan 
Kewajiban Bank  

a. Dalam hal terjadi kelalaian, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau 
wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, Perseroan mengenyampingkannya dan dengan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, maka Perseroan menyetujui dan memberi 
kuasa serta memberikan wewenang kepada Bank Mandiri untuk melakukan segala tindakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melindungi hak-hak Bank Mandiri termasuk tidak 
terbatas untuk menjual atau memindahtangankan saham dengan cara apapun dan kepada 
siapapun, tetapi terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Perseroan atau BSP untuk 
mencari pembeli dalam waktu 30 hari, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan 
maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan. 

 
b. Setiap penjualan atau pemindahtanganan saham tersebut dapat dilaksanakan pada setiap saat 

dan tempat, secara lelang maupun di bawah tangan, dengan atau tanpa iklan atau 
pemberitahuan mengenai waktu dan tempat, dan dengan harga yang menurut Bank Mandiri 
dianggap terbaik 
 

c. Bank Mandiri tidak perlu membuktikan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh BSP dan 
Bank Mandiri berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh BSP 
berdasarkan pembukuan dan catatan Bank Mandiri, oleh sebab itu Perseroan 
mengenyampingkan segala bentuk hak keberatan atas hal tersebut. 
 

d. Setiap jumlah yang diperoleh Bank Mandiri dari hasil eksekusi/penjualan/pemindah saham 
akan dipergunakan sesuai urutan prioritas untuk membayar: 
 
i. seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian 

Gadai Saham No. 56/2022; 
 
ii. seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan dalam 

perjanjian kredit. 
 

e. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, 
Bank Mandiri wajib membayar/mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada Perseroan 
tanpa mewajibkan Bank Mandiri untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut. 
 

f. Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Mandiri, karyawan, agen dan wakilnya untuk 
menggunakan hasil penjualan atau pemindahtanganan saham sebagaimana diatur dalam 
perjanjian kredit. 

 
Pembatasan Selama berlakunya gadai saham, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak 

akan: 
 
a. menjual, mengalihkan saham baik setiap ataupun seluruhnya kepada pihak manapun; 
 
b. menjaminkan, menggadaikan atau menyebabkan baik setiap ataupun seluruh saham dibebani 

hak gadai kepada pihak manapun. 
 

Kuasa a. Perseroan menetapkan Bank Mandiri sebagai kuasanya dengan hak substitusi dan kekuasaan 
penuh dalam hal terjadi kelalaian, untuk melaksanakan setiap tindakan sehubungan dengan 
saham atau kedudukan sebagai pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-
hal sebagai berikut: 
 
i. menerima dividen apabila ada dan atau hasil penjualan atas asset BSP dalam hal 

terjadi likuidasi atas BSP; 
 
ii. menjual, memindahtangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham dengan 

cara apapun dan kepada siapapun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Mandiri dan undang-undang; 

 
iii. melaksanakan pencatatan saham ke atas nama pembeli dalam daftar pemegang 

saham BSP sehubungan penjualan saham; 
 
iv. membuat pengumuman, pemberitahuan, iklan atau dokumen lain sehubungan 

dengan gadai saham dan penjualan saham. 
 

b. Untuk keperluan menjual, memindahtangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham 
tersebut, Bank Mandiri berhak untuk menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat 
yang berwenang, diantaranya notaris, untuk: 
 
i. memberi dan meminta keterangan-keterangan; 
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ii. membuat dan meminta dibuatkan akta/surat serta menandatanganinya; 
 
iii. menentukan harga jual beli atau ganti rugi pelepasan hak dengan ketentuan 

pembayaran harga jual beli tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri dan untuk itu 
memberi tanda penerimaannya atau kwitansinya serta menyatakan lunas. 

 
Untuk keperluan itu melakukan segala perbuatan hukum yang oleh Bank Mandiri dipandang 
berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, meskipun untuk suatu tindakan diperlukan 
kuasa khusus, maka dalam hal ini kuasa tersebut dianggap telah diberikan. 

 
c. Dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi BSP, Bank Mandiri berhak mewakili dan bertindak 

untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar BSP, termasuk tapi 
tidak terbatas untuk: 
 
i. membuat, menandatangani dan mengajukan setiap permohonan; 
 
ii. memberikan dan meminta keterangan; 
 
iii. menghadap dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris; 
 
iv. menerima setiap hasil pembagian dari BSP kepada Perseroan selaku pemegang 

saham BSP dan menggunakan semua hasil pembagian tersebut untuk melunasi 
utang BSP kepada Bank Mandiri. 

 
d. Perseroan menguatkan segala tindakan-tindakan dan transaksi-transaksi hukum yang 

dilaksanakan Bank Mandiri dan Perseroan mengikatkan dan mewajibkan diri untuk tidak 
menjalankan tindakan dan transaksi-transaksi tersebut di atas. 
 

e. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank Mandiri tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan 
berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia atau sebab apapun. 
 

f. Kuasa-kuasa yang diberikan akan berakhir dengan sendirinya saat BSP melunasi seluruh 
fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. 

 
Pelepasan Hak 
Istimewa 

Perseroan melepaskan hak dan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang seperti tercantum pada 
Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1848 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
 

Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 50/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 50 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 50/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 

Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban BSP kepada Bank Mandiri bersifat 

mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 50/2022 
berlaku sampai dengan kredit BSP dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, termasuk perpanjangan 
fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank 

Mandiri. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada BSP atau BSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan  baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit tidak 
cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Perseroan menjamin untuk: 

 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban BSP termasuk untuk 

pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan  baki debet pokok dan/atau kewajiban 
apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran BSP kepada Bank 
Mandiri dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan menyediakan dana di 
rekening di Bank Mandiri yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran BSP baik dari sumber 

dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
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b. Penyediaan dana tunai oleh Perseroan jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban BSP yang 
tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban BSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 

 
c. Perseroan setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 

pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh 
kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Catatan Sehubungan dengan pemberian jaminan ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara BSP dan 
Bank Mandiri yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 
Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu 
notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 
28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu 
notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 
tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada 
waktu itu notaris di Jakarta Pusat, BSP dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal 
penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka 
pemberian jaminan Cash Deficit Guarantee ini dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama 
Perseroan.  

 
iii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 49/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 49 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 49/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri berlaku terus menerus, tetap 
berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan selama BSP 
masih mempunyai utang kepada Bank Mandiri baik karena utang pokok, bunga, denda, 
provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit atau dokumen-
dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit. 
 

b. Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank Mandiri selama Perseroan tidak 
atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah 
uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tidak akan 
menjalankan haknya untuk di subrograsi dalam kedudukan Bank Mandiri terhadap BSP. 

 
Jaminan  a. Perseroan bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terutang oleh BSP yaitu utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terutang kepada Bank Mandiri atas permintaan pertama dari Bank 
Mandiri tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari BSP. Dengan 
ketentuan bahwa jumlah tanggungan Perseroan terbatas pada jumlah sebagaimana 
termaktub dalam perjanjian kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih 
harus dibayarkan oleh BSP kepada Bank Mandiri.  

 
b. Jumlah uang yang terutang oleh BSP kepada Bank Mandiri baik utang pokok, bunga, provisi, 

uang administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku 
penanggung utang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus 
hak dari Perseroan selaku penanggung utang.  

 
Pelepasan Hak-Hak 
Istimewa Penjamin 

Perseroan dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank Mandiri, semua hak untuk melunaskan lebih 
dahulu atau pembagian utang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan 
kepada seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam 
Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Pembatasan Perseroan tidak akan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain setelah dibuat dan ditandatangani 
perjanjian ini oleh Perseroan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank 
Mandiri. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Perseroan setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank Mandiri untuk setiap 
saat mendebet rekening Perseroan pada Bank Mandiri sejumlah utang BSP kepada Bank 
Mandiri yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya 
mungkin akan didapat oleh Bank Mandiri berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian 
Corporate Guarantee No. 49/2022. 
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b. Kuasa-kuasa yang diberikan Perseroan kepada Bank Mandiri, semuanya diberikan dengan 
hak subtitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang 
tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Catatan Sehubungan dengan pemberian jaminan ini: 
 
a. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara BSP dan Bank Mandiri yaitu (i) Perjanjian 

Kredit Investasi No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di 
Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 
tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., 
M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden 
Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, BSP dan 
Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public 
Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan 
perusahaan (Corporate Guarantee) ini dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas 
nama Perseroan; 

 
b. Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin 

perusahaan/Corporate Guarantor BSP berdasarkan Surat Bank Mandiri Nomor 
CMB.CM4/PA1.0722/2023 Perihal Konfirmasi Bank Atas Pemenuhan Persyaratan Sehubungan 
Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Nusantara Sawit Sejahtera tanggal 
3 Februari 2023. 

 
 
b. Jaminan dan Penanggungan terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada NSP 

 
Untuk menjamin pembayaran dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang NSP kepada 
Bank Mandiri, berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 
 
(i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat 

di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, 
dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp931.500.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar 
lima ratus juta Rupiah), tenor perjanjian kredit 8 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai 
dengan 23 Desember 2030 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2030; 
 

(ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, 
dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar 
Rupiah), tenor perjanjian kredit 4 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 
Desember 2026 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2026; 

 
(iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat 

di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, 
dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah), tenor 
perjanjian 5 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2027 dan tanggal 
jatuh tempo 23 Desember 2027.  

 
Perseroan telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk NSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 33 tanggal 28 Juni 
2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 
(“Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Gadai Saham 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Pemberi Gadai. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Penerima Gadai atau Bank. 
 

Objek Gadai 
Saham 

a. Perseroan menggadaikan dan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki dalam NSP sejumlah 
475.036 (empat ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh enam) saham dengan masing–masing 
saham bernilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya bernilai sebesar 
Rp475.036.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh enam juta Rupiah). 
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b. Perseroan setuju dalam hal terdapat penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perseroan 

sebagai akibat dari dilakukannya tindakan korporasi oleh NSP, termasuk namun tidak terbatas 
pada pengeluaran saham baru dalam portepel atau pengeluaran saham dalam angka right issue, 
saham bonus, stock split, maka saham-saham tambahan itu akan diserahkan kepada Perseroan 
dan tunduk pada setiap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022.  

 
Jangka Waktu Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022 akan tetap berlaku dan mengikat 

selama NSP masih mempunyai kewajiban terhadap Bank Mandiri. 
 

Hak dan 
Kewajiban 
Perseroan 

a. Perseroan setuju bahwa pembeli saham atau bagian dari padanya akan memperoleh saham bebas 
dari setiap tuntutan dan hak-hak Perseroan, termasuk hak untuk mengambil Kembali saham, 
yang dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Perseroan.  
 

b. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham tidak cukup untuk 
membayar lunas seluruh kewajiban NSP kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tetap 
berkewajiban membayar sisa kekurangan atas kewajiban NSP kepada Bank Mandiri. 
 

c. Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan atau NSP diberi kesempatan terlebih dahulu untuk mencari 
pembeli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan 
maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan. 
 

d. Apabila setelah pelaksanaan eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, 
Perseroan berhak mendapat sisa hasil eksekusi tersebut tanpa diwajibkan untuk membayar bunga 
atas sisa hasil eksekusi tersebut.  

 
Hak dan 
Kewajiban Bank 
Mandiri 

a. Dalam hal terjadi kelalaian, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau 
wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, Perseroan mengenyampingkannya dan dengan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, maka Perseroan menyetujui dan memberi kuasa 
serta memberikan wewenang kepada Bank Mandiri untuk melakukan segala tindakan sesuai 
dengan peraturan yang berlaku dalam melindungi hak-hak Bank Mandiri termasuk tidak terbatas 
untuk menjual atau memindahtangankan saham dengan cara apapun dan kepada siapapun, tetapi 
terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Perseroan atau NSP untuk mencari pembeli dalam 
waktu 30 hari, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan maksudnya untuk menjual saham 
tersebut kepada Perseroan. 

 
b. Setiap penjualan atau pemindahtanganan saham tersebut dapat dilaksanakan pada setiap saat 

dan tempat, secara lelang maupun di bawah tangan, dengan atau tanpa iklan atau pemberitahuan 
mengenai waktu dan tempat, dan dengan harga yang menurut Bank Mandiri dianggap terbaik. 
 

e. Bank Mandiri tidak perlu membuktikan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh NSP dan 
Bank Mandiri berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh NSP berdasarkan 
pembukuan dan catatan Bank Mandiri, oleh sebab itu Perseroan mengenyampingkan segala 
bentuk hak keberatan atas hal tersebut. 
 

f. Setiap jumlah yang diperoleh Bank Mandiri dari hasil eksekusi/penjualan/pemindah saham akan 
dipergunakan sesuai urutan prioritas untuk membayar: 
 
i. seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian 

Gadai Saham No. 33/2022; 
 
ii. seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan dalam 

perjanjian kredit. 
 
e. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, 

Bank Mandiri wajib membayar/mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada Perseroan 
tanpa mewajibkan Bank Mandiri untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut. 

 
f. Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Mandiri, karyawan, agen dan wakilnya untuk 

menggunakan hasil penjualan atau pemindahtanganan saham sebagaimana diatur dalam 
perjanjian kredit. 
 

Pembatasan Selama berlakunya gadai saham, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak akan: 
 
a. menjual, mengalihkan saham baik setiap ataupun seluruhnya kepada pihak manapun; 
 
b. menjaminkan, menggadaikan atau menyebabkan baik setiap ataupun seluruh saham dibebani 

hak gadai kepada pihak manapun. 
 

Kuasa a. Perseroan menetapkan Bank Mandiri sebagai kuasanya dengan hak substitusi dan kekuasan 
penuh dalam hal terjadi kelalaian, untuk melaksanakan setiap tindakan sehubungan dengan 
saham atau kedudukan sebagai pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal 
sebagai berikut: 
 
i. menerima dividen apabila ada dan atau hasil penjualan atas asset NSP dalam hal terjadi 

likuidasi atas NSP; 
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ii. menjual, memindahtangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham dengan cara 
apapun dan kepada siapapun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 
Mandiri dan undang-undang; 

 
iii. melaksanakan pencatatan saham ke atas nama pembeli dalam daftar pemegang saham 

NSP sehubungan penjualan saham; 
 
iv. membuat pengumuman, pemberitahuan, iklan atau dokumen lain sehubungan dengan 

gadai saham dan penjualan saham. 
 

b. Untuk keperluan menjual, memindahtangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham 
tersebut, Bank Mandiri berhak untuk menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat yang 
berwenang, diantaranya notaris, untuk: 
 
i. memberi dan meminta keterangan-keterangan; 
 
ii. membuat dan meminta dibuatkan akta/surat serta menandatanganinya; 
 
iii. menentukan harga jual beli atau ganti rugi pelepasan hak dengan ketentuan 

pembayaran harga jual beli tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri dan untuk itu 
memberi tanda penerimaannya atau kwitansinya serta menyatakan lunas. 

 
Untuk keperluan itu melakukan segala perbuatan hukum yang oleh Bank Mandiri dipandang 
berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, meskipun untuk suatu tindakan diperlukan kuasa 
khusus, maka dalam hal ini kuasa tersebut dianggap telah diberikan. 

 
c. Dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi NSP, Bank Mandiri berhak mewakili dan bertindak 

untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar NSP, termasuk tapi 
tidak terbatas untuk: 
 
i. membuat, menandatangani dan mengajukan setiap permohonan; 
 
ii. memberikan dan meminta keterangan; 
 
iii. menghadap dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris; 
 
iv. menerima setiap hasil pembagian dari NSP kepada Perseroan selaku pemegang saham 

NSP dan menggunakan semua hasil pembagian tersebut untuk melunasi utang NSP 
kepada Bank Mandiri. 

 
d. Perseroan menguatkan segala tindakan-tindakan dan transaksi-transaksi hukum yang 

dilaksanakan Bank Mandiri dan Perseroan mengikatkan dan mewajibkan diri untuk tidak 
menjalankan tindakan dan transaksi-transaksi tersebut di atas. 
 

e. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank Mandiri tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan 
berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia atau sebab apapun. 
 

f. Kuasa-kuasa yang diberikan akan berakhir dengan sendirinya saat NSP melunasi seluruh fasilitas 
kredit kepada Bank Mandiri. 

 
Pelepasan Hak 
Istimewa 

Perseroan melepaskan hak dan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang seperti tercantum pada 
Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1848 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
 

Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 27 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 27/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban NSP kepada Bank Mandiri bersifat 

mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 27/2022 berlaku sampai dengan kredit NSP dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, 
termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 
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b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank 
Mandiri. 

 
Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada NSP atau NSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan  baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit tidak 
cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Perseroan menjamin untuk: 

 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban NSP termasuk untuk 

pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan  baki debet pokok dan/atau kewajiban 
apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran NSP kepada Bank 
Mandiri dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan menyediakan dana di 
rekening di Bank Mandiri yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran NSP baik dari sumber 

dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Perseroan jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban NSP yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban NSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 

 
c. Perseroan setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 

pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh 
kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Catatan Sehubungan dengan pemberian jaminan ini, berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara NSP dan 
Bank Mandiri, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 
Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu 
notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 
28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu 
notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 
tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada 
waktu itu notaris di Jakarta Pusat, NSP dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal 
penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka 
pemberian jaminan cash deficit guarantee dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama 
Perseroan. 
 

 
iii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 26/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 26 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 26/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan selama NSP masih mempunyai utang kepada 
Bank Mandiri baik karena utang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan 
perjanjian kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit. 
 

b. Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank Mandiri selama Perseroan tidak atau belum 
membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib dibayar oleh 
Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tidak akan menjalankan haknya untuk di subrograsi dalam 
kedudukan Bank Mandiri terhadap NSP. 

 
Jaminan  a. Perseroan bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang terutang oleh 

NSP yaitu utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-biaya lainnya yang terutang kepada 
Bank Mandiri atas permintaan pertama dari Bank Mandiri tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang 
kelalaian dari NSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah tanggungan Perseroan terbatas pada jumlah sebagaimana 
termaktub dalam perjanjian kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh 
NSP kepada Bank Mandiri.  

 
b. Jumlah uang yang terutang oleh NSP kepada Bank Mandiri baik utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, 

denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku penanggung utang, akan berlaku pula 
terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari Perseroan selaku penanggung utang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Perseroan dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank Mandiri, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu atau 
pembagian utang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang borg, 
diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 
1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Pembatasan Perseroan tidak akan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian ini oleh 

Perseroan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Perseroan setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank Mandiri untuk setiap saat mendebet 
rekening Perseroan pada Bank Mandiri sejumlah utang NSP kepada Bank Mandiri yang demikian tanpa 
mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank Mandiri berdasarkan 
jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 26/2022 ini. 
 

b. Kuasa-kuasa yang diberikan Perseroan kepada Bank Mandiri, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, tidak 
dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam Pasal 1813, 1814, dan 
1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Catatan Sehubungan dengan pemberian jaminan ini: 
 
a. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit antara NSP dan Bank Mandiri, yaitu (i) Perjanjian Kredit 

Investasi No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan 
Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) 
Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang 
dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., pada waktu itu notaris di 
Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 
tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, NSP dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati 
bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan 
telah efektif maka pemberian jaminan perusahaan dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS 
atas nama Perseroan; 

 
b. Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin 

perusahaan/Corporate Guarantor NSP berdasarkan Surat Bank Mandiri Nomor 
CMB.CM4/PA1.0722/2023 Perihal Konfirmasi Bank Atas Pemenuhan Persyaratan Sehubungan 
Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Nusantara Sawit Sejahtera tanggal 3 
Februari 2023. 

 
 
c. Jaminan dan Penanggungan terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada PMM 

 
Untuk menjamin pembayaran dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya seluruh hutang PMM kepada 
Bank Mandiri, berdasarkan perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta 
Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, 
pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, dengan nominal pinjaman yang diperoleh Rp363.000.000.000,00 
(tiga ratus enam puluh tiga miliar Rupiah), tenor perjanjian kredit 8 tahun terhitung dari tanggal 28 Juni 2022 
sampai dengan 23 Desember 2030 dan tanggal jatuh tempo 23 Desember 2030. 

 
Perseroan telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk PMM berdasarkan dokumen-dokumen 
berikut: 
 
i. Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Gadai Saham No. 43 tanggal 28 Juni 
2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 
(“Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Gadai Saham 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Pemberi Gadai. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Penerima Gadai atau Bank. 
 

Objek Gadai 
Saham 

a. Perseroan menggadaikan dan menyerahkan seluruh saham yang dimiliki dalam PMM sejumlah 
193.260 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) saham dengan masing-
masing saham bernilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga seluruhnya bernilai 
sebesar Rp193.260.000.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh juta 
Rupiah). 
 

b. Perseroan setuju dalam hal terdapat penambahan jumlah saham yang dimiliki oleh Perseroan 
sebagai akibat dari dilakukannya tindakan korporasi oleh PMM, termasuk namun tidak terbatas 
pada pengeluaran saham baru dalam portepel atau pengeluaran saham dalam angka right 
issue, saham bonus, stock split, maka saham-saham tambahan itu akan diserahkan kepada 
Perseroan dan tunduk pada setiap syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Gadai Saham No. 
43/2022.  
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Jangka Waktu Ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022 akan tetap berlaku dan 
mengikat selama PMM masih mempunyai kewajiban terhadap Bank Mandiri. 
 

Hak dan 
Kewajiban 
Perseroan 

a. Perseroan setuju bahwa pembeli saham atau bagian dari padanya akan memperoleh saham 
bebas dari setiap tuntutan dan hak-hak Perseroan, termasuk hak untuk mengambil Kembali 
saham, yang dengan ini dikesampingkan dan dilepaskan oleh Perseroan.  

 
b. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham tidak cukup untuk 

membayar lunas seluruh kewajiban PMM kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tetap 
berkewajiban membayar sisa kekurangan atas kewajiban PMM kepada Bank Mandiri. 
 

c. Dalam hal terjadi kelalaian, Perseroan atau PMM diberi kesempatan terlebih dahulu untuk 
mencari pembeli dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak Bank Mandiri 
memberitahukan maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan. 
 

d. Apabila setelah pelaksanaan eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, 
Perseroan berhak mendapat sisa hasil eksekusi tersebut tanpa diwajibkan untuk membayar 
bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut.  

 
Hak dan 
Kewajiban Bank  

a. Dalam hal terjadi kelalaian, maka tanpa harus mendapatkan suatu keputusan, perintah atau 
wewenang dari Pengadilan terlebih dahulu, Perseroan mengenyampingkannya dan dengan 
pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan, maka Perseroan menyetujui dan memberi 
kuasa serta memberikan wewenang kepada Bank Mandiri untuk melakukan segala tindakan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melindungi hak-hak Bank Mandiri termasuk tidak 
terbatas untuk menjual atau memindahtangankan saham dengan cara apapun dan kepada 
siapapun, tetapi terlebih dahulu memberi kesempatan kepada Perseroan atau PMM untuk 
mencari pembeli dalam waktu 30 hari, terhitung sejak Bank Mandiri memberitahukan 
maksudnya untuk menjual saham tersebut kepada Perseroan. 
 

b. Setiap penjualan atau pemindahtanganan saham tersebut dapat dilaksanakan pada setiap saat 
dan tempat, secara lelang maupun di bawah tangan, dengan atau tanpa iklan atau 
pemberitahuan mengenai waktu dan tempat, dan dengan harga yang menurut Bank Mandiri 
dianggap terbaik. 

 
c. Bank Mandiri tidak perlu membuktikan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh PMM dan 

Bank Mandiri berhak menentukan jumlah yang terutang dan wajib dibayar oleh PMM 
berdasarkan pembukuan dan catatan Bank Mandiri, oleh sebab itu Perseroan 
mengenyampingkan segala bentuk hak keberatan atas hal tersebut. 
 

d. Setiap jumlah yang diperoleh Bank Mandiri dari hasil eksekusi/penjualan/pemindah saham 
akan dipergunakan sesuai urutan prioritas untuk membayar: 
 
i. seluruh ongkos, biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian 

Gadai Saham No. 43/2022; 
 
ii. seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan dalam 

perjanjian kredit. 
 

e. Apabila setelah pelaksanaan hasil eksekusi/penjualan/pemindahan saham masih terdapat sisa, 
Bank Mandiri wajib membayar/mengembalikan sisa hasil eksekusi tersebut kepada Perseroan 
tanpa mewajibkan Bank Mandiri untuk membayar bunga atas sisa hasil eksekusi tersebut. 

 
f. Perseroan memberikan kuasa kepada Bank Mandiri, karyawan, agen dan wakilnya untuk 

menggunakan hasil penjualan atau pemindahtanganan saham sebagaimana diatur dalam 
perjanjian kredit. 

 
Pembatasan Selama berlakunya gadai saham, maka Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, tidak 

akan: 
 
a. menjual, mengalihkan saham baik setiap ataupun seluruhnya kepada pihak manapun; 
 
b. menjaminkan, menggadaikan atau menyebabkan baik setiap ataupun seluruh saham dibebani 

hak gadai kepada pihak manapun. 
 

Kuasa a. Perseroan menetapkan Bank Mandiri sebagai kuasanya dengan hak substitusi dan kekuasan 
penuh dalam hal terjadi kelalaian, untuk melaksanakan setiap tindakan sehubungan dengan 
saham atau kedudukan sebagai pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-
hal sebagai berikut: 
 
i. menerima dividen apabila ada dan atau hasil penjualan atas asset PMM dalam hal 

terjadi likuidasi atas PMM; 
 
ii. menjual, memindahtangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham dengan 

cara apapun dan kepada siapapun dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan 
oleh Bank Mandiri dan undang-undang; 

 
iii. melaksanakan pencatatan saham ke atas nama pembeli dalam daftar pemegang 

saham PMM sehubungan penjualan saham; 
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iv. membuat pengumuman, pemberitahuan, iklan atau dokumen lain sehubungan 

dengan gadai saham dan penjualan saham; 
 

b. Untuk keperluan menjual, memindahtangankan, atau melepaskan dan menyerahkan saham 
tersebut, Bank Mandiri berhak untuk menghadap kepada instansi-instansi dan/atau pejabat 
yang berwenang, diantaranya notaris, untuk: 
 
i. memberi dan meminta keterangan-keterangan; 
 
ii. membuat dan meminta dibuatkan akta/surat serta menandatanganinya; 
 
iii. menentukan harga jual beli atau ganti rugi pelepasan hak dengan ketentuan 

pembayaran harga jual beli tersebut dilakukan melalui Bank Mandiri dan untuk itu 
memberi tanda penerimaannya atau kwitansinya serta menyatakan lunas. 

 
Untuk keperluan itu melakukan segala perbuatan hukum yang oleh Bank Mandiri dipandang 
berguna, tidak ada satupun yang dikecualikan, meskipun untuk suatu tindakan diperlukan 
kuasa khusus, maka dalam hal ini kuasa tersebut dianggap telah diberikan. 

 
c. Dalam hal terjadi pembubaran atau likuidasi PMM, Bank Mandiri berhak mewakili dan bertindak 

untuk dan atas nama Perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar PMM, termasuk tapi 
tidak terbatas untuk: 
 
i. membuat, menandatangani dan mengajukan setiap permohonan; 
 
ii. memberikan dan meminta keterangan; 
 
iii. menghadap dihadapan pejabat yang berwenang dan/atau notaris; 
 
iv. menerima setiap hasil pembagian dari PMM kepada Perseroan selaku pemegang 

saham PMM dan menggunakan semua hasil pembagian tersebut untuk melunasi 
utang PMM kepada Bank Mandiri. 

 
d. Perseroan menguatkan segala tindakan-tindakan dan transaksi-transaksi hukum yang 

dilaksanakan Bank Mandiri dan Perseroan mengikatkan dan mewajibkan diri untuk tidak 
menjalankan tindakan dan transaksi-transaksi tersebut di atas. 
 

e. Kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank Mandiri tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan 
berakhir karena sebab-sebab dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Indonesia atau sebab apapun. 
 

f. Kuasa-kuasa yang diberikan akan berakhir dengan sendirinya saat PMM melunasi seluruh 
fasilitas kredit kepada Bank Mandiri. 

 
Pelepasan Hak 
Istimewa 

Perseroan melepaskan hak dan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang seperti tercantum pada 
Pasal 1831, 1833, 1837 dan 1848 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. 
 

Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 37/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 37 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 37/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Perseroan untuk menjamin seluruh kewajiban PMM kepada Bank Mandiri bersifat 

mengikat dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 37/2022 berlaku sampai dengan kredit PMM dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, 
termasuk perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari Bank 

Mandiri. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada PMM atau PMM pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan  baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit tidak 
cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Perseroan menjamin untuk: 
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i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban PMM termasuk untuk 
pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan  baki debet pokok dan/atau kewajiban 
apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran PMM kepada Bank 
Mandiri dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan menyediakan dana di 
rekening di Bank Mandiri yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran PMM baik dari sumber 

dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Perseroan jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban PMM yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban PMM sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 

 
c. Perseroan setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 

pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum seluruh 
kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Catatan Sehubungan dengan pemberian jaminan ini, berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022 antara PMM dan Bank Mandiri, yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, 
PMM dan Bank Mandiri menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public 
Offering/IPO) yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan cash deficit 
guarantee dapat digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan. 
 

 
iii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 36/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 36 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 36/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. Perseroan sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri berlaku terus menerus, tetap 
berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Perseroan selama PMM 
masih mempunyai utang kepada Bank Mandiri baik karena utang pokok, bunga, denda, provisi, 
dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian kredit atau dokumen-dokumen lain 
yang berkaitan dengan perjanjian kredit. 
 

b. Perseroan berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank Mandiri selama Perseroan tidak 
atau belum membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang 
yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank Mandiri, maka Perseroan tidak akan 
menjalankan haknya untuk di subrograsi dalam kedudukan Bank Mandiri terhadap PMM. 

 
Jaminan  a. Perseroan bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terutang oleh PMM yaitu utang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terutang kepada Bank Mandiri atas permintaan pertama dari Bank 
Mandiri tanpa diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari PMM. Dengan 
ketentuan bahwa jumlah tanggungan Perseroan terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub 
dalam perjanjian kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan 
oleh PMM kepada Bank Mandiri.  

 
b. Jumlah uang yang terutang oleh PMM kepada Bank Mandiri baik utang pokok, bunga, provisi, 

uang administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku 
penanggung utang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus 
hak dari Perseroan selaku penanggung utang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Perseroan dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank Mandiri, semua hak untuk melunaskan lebih 
dahulu atau pembagian utang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan 
kepada seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam 
Pasal 1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Pembatasan Perseroan tidak akan bertindak sebagai penjamin kepada pihak lain setelah dibuat dan ditandatangani 
perjanjian ini oleh Perseroan, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank 
Mandiri. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Perseroan setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank Mandiri untuk setiap 
saat mendebet rekening Perseroan pada Bank Mandiri sejumlah utang PMM kepada Bank 
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Mandiri yang demikian tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin 
akan didapat oleh Bank Mandiri berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate 
Guarantee No. 36/2022 ini. 
 

b. Kuasa-kuasa yang diberikan Perseroan kepada Bank Mandiri, semuanya diberikan dengan hak 
subtitusi, tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum 
dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

Catatan Sehubungan dengan pemberian jaminan ini: 
 
a. Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 

Juni 2022 antara PMM dan Bank Mandiri, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek 
Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat, PMM dan Bank Mandiri 
menyetujui dan menyepakati bahwa dalam hal penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) 
yang dilaksanakan oleh Perseroan telah efektif maka pemberian jaminan perusahaan dapat 
digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan; 

 
b. Bank Mandiri telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk menjadi penjamin 

perusahaan/Corporate Guarantor PMM berdasarkan Surat Bank Mandiri Nomor 
CMB.CM4/PA1.0722/2023 Perihal Konfirmasi Bank Atas Pemenuhan Persyaratan Sehubungan 
Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana (IPO) Saham Nusantara Sawit Sejahtera tanggal 
3 Februari 2023. 

 
 
8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP ENTITAS ANAK 
 
Pada tahun yang berakhir 31 Juli 2022, Entitas Anak memiliki total aset tetap neto sebesar Rp541.178.206.162,- 
berupa tanah dan bangunan. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan 
bangunan sebagai berikut: 
 
Tanah dan Bangunan 
 
Saat ini, Entitas Anak memiliki dan/atau menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan sebagai berikut: 
 
NSP  
 
No. Lokasi Luas 

(m2) Sertifikat Terdaftar Atas Nama Tanggal Berakhirnya Hak 

1. 
Desa Kabuau, Kecamatan 
Parenggean, Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

9.591 Hak Guna Bangunan No. 
00005 

PT Nusantara Sawit Persada 31 Oktober 2046 

2. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

18.690.460 Hak Guna Usaha No. 57 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

3. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

43.407.950 Hak Guna Usaha No. 58 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

4. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

11.829.510 Hak Guna Usaha No. 59 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

5. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

8.121.780 Hak Guna Usaha No. 60 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

6. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

36.314.040 Hak Guna Usaha No. 61 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

7. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

298.530 Hak Guna Usaha No. 62 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

8. 
Kecamatan Baamang, 

Kabupaten Kotawaringin 
Timur 

8.959.980 Hak Guna Usaha No. 63 PT Nusantara Sawit Persada 5 Juni 2048 

 
  



a aa 
 
 
 

105 

BSP  
 
No. Lokasi Luas 

(m2) Sertifikat Terdaftar Atas Nama Tanggal Berakhirnya Hak 

1. 

Desa Rubung Buyung, 
Patai, Luwuk Ranggan, 

Jemaras, Cempaka Mulia 
Timur, Luwuk Bunter, 

Sungai Paring, Terantang 
dan Terantang Hilir, 

Kecamatan Cempaga dan 
Seranau, Kabupaten 
Kotawaringin Timur  

42.015.300 Hak Guna Usaha No. 00070 PT Borneo Sawit Perdana 21 Oktober 2049 

2. 

Desa Rubung Buyung, 
Patai, Luwuk Ranggan, 

Jemaras, Cempaka Mulia 
Timur, Luwuk Bunter, 

Sungai Paring, Terantang 
dan Terantang Hilir, 

Kecamatan Cempaga dan 
Seranau, Kabupaten 
Kotawaringin Timur 

25.424.100 Hak Guna Usaha No. 00071 PT Borneo Sawit Perdana 21 Oktober 2049 

3. 

Desa Rubung Buyung, 
Patai, Luwuk Ranggan, 

Jemaras, Cempaka Mulia 
Timur, Luwuk Bunter, 

Sungai Paring, Terantang 
dan Terantang Hilir, 

Kecamatan Cempaga dan 
Seranau, Kabupaten 
Kotawaringin Timur 

8.411.300 Hak Guna Usaha No. 00072 PT Borneo Sawit Perdana 21 Oktober 2049 

4. 

Desa Rubung Buyung, 
Patai, Luwuk Ranggan, 

Jemaras, Cempaka Mulia 
Timur, Luwuk Bunter, 

Sungai Paring, Terantang 
dan Terantang Hilir, 

Kecamatan Cempaga dan 
Seranau, Kabupaten 
Kotawaringin Timur 

10.195.500 Hak Guna Usaha No. 00073 PT Borneo Sawit Perdana 21 Oktober 2049 

 
PMM  
 
No. Lokasi Luas 

(m2) Sertifikat Terdaftar Atas Nama Tanggal Berakhirnya Hak 

1. 

Desa Parempei, Bereng 
Malaka, Takaras, 

Kecamatan Rungan dan 
Manuhing, Kabupaten 

Gunung Mas 

34.627.900 Hak Guna Usaha No. 00007 PT Prasetya Mitra Muda 21 Oktober 2049 

2. 

Desa Bereng Malaka, 
Parempei, Bereng Baru, 
Talangkah, Kecamatan 

Rungan, Kabupaten Gunung 
Mas 

41.314.100 Hak Guna Usaha No. 00008 PT Prasetya Mitra Muda 21 Oktober 2049 

3. 
Desa Bereng Malaka, 
Kecamatan Rungan, 

Kabupaten Gunung Mas 

1.295.900 Hak Guna Usaha No. 00009 PT Prasetya Mitra Muda 21 Oktober 2049 

4. 
Desa Takaras, Kecamatan 

Manuhing, Kabupaten 
Gunung Mas 

1.260.100 Hak Guna Usaha No. 00010 PT Prasetya Mitra Muda 21 Oktober 2049 

5. 
Desa Takaras, Kecamatan 

Manuhing, Kabupaten 
Gunung Mas 

3.996.400 Hak Guna Usaha No. 00011 PT Prasetya Mitra Muda 21 Oktober 2049 
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Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan yang sedang 
dalam proses pengalihan kepemilikan kepada Entitas Anak, sebagai berikut:  
 
BSSU 
 

NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

LOKASI USAHA BSSU YANG TERLETAK DI KABUPATEN KAPUAS SELUAS 169 Ha 
1.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
08/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
08/KDM/XII/Pemdes/2
013 
 
 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
08/SPT/Pem.2013 tanggal 17 
Desember 2013 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
08/KDM/XII/SPT/2013 

Raya 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada 
pemilik lahan setelah lahan telah 
berhasil dibangun menjadi kebun. 

 
2.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
09/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
09/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
09/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
09/KDM/XII/SPT/2013 
  

Raya 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada 
pemilik lahan setelah lahan telah 
berhasil dibangun menjadi kebun. 
 

3.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
10/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
10/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
10/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
10/KDM/XII/SPT/2013 

Iban E. D. 
Bakar 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 



a aa 
 
 
 

107 

NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

4.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
11/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
11/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
11/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
11/KDM/XII/SPT/2013 

Iban E. D. 
Bakar 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

5.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
12/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
12/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
12/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
12/KDM/XII/SPT/2013 

Hardadi 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

6.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
13/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
13/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
13/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
13/KDM/XII/SPT/2013 

Hardadi 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

7.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
14/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
14/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
14/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
14/KDM/XII/SPT/2013 

Jenali M. T 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

8.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
15/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
15/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
15/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
15/KDM/XII/SPT/2013 

Jenali M. T 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

9.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
16/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
16/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
16/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
16/KDM/XII/SPT/2013 

Raya 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

10.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
17/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
17/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
17/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
17/KDM/XII/SPT/2013 

Raya 0,8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

11.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
18/SPT/Pem.2013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
18/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 

Semiwati 1,3 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
18/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Marapit No. 
18/KDM/XII/SPT/2013 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

12.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
19/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
19/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
19/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
19/KDM/XII/SPT/2013 

Tomy 1,3 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

13.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
20/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
20/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
20/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
20/KDM/XII/SPT/2013 

Cogor 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

14.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
21/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
21/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
21/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
21/KDM/XII/SPT/2013 

Cogor 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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15.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
22/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
22/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
22/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
22/KDM/XII/SPT/2013 

Riniwati 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

16.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
23/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
23/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
23/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
23/KDM/XII/SPT/2013 

Riniwati 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

17.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
24/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
24/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
24/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
24/KDM/XII/SPT/2013 

Joni Irawan 1,5 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

18.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
25/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
25/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
25/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
25/KDM/XII/SPT/2013 

Huyeng G. R. U 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
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dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

19.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
01/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
01/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
01/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
01/KDM/XII/SPT/2013 

Miu Dahli 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

20.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
02/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
02/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
02/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
02/KDM/XII/SPT/2013 

Miu Dahli 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

21.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
03/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
03/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
03/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
03/KDM/XII/SPT/2013 

Catur Heru 
Sukramadi S 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

22.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
04/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
04/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 

Catur Heru 
Sulramadi S 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
04/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Marapit No. 
04/KDM/XII/SPT/2013 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

23.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
05/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
05/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
05/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
05/KDM/XII/SPT/2013 

Tikno 
 
 

 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

24.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
06/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
06/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
06/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
06/KDM/XII/SPT/2013 

Tikno 
 

1,1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

25.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
07/SPT/Pem.2013 
tanggal 17 Desember 
2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
07/KDM/XII/Pemdes/2
013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
07/SPT/Pem.2013  tanggal 17 
Desember 2013  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
07/KDM/XII/SPT/2013 

Pita Nurjanah 
 
 

 

1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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26.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
26/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
85/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
26/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
85/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Koneng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

27.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
27/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
86/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
27/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
86/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Koneng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

28.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
28/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
87/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
28/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
87/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Koneng 
 
 

 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

29.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
29/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
88/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
29/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
88/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Trianyang 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
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lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

30.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
30/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
89/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
30/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
89/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Trianyang 1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

31.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
31/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
90/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
31/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
90/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Sianyang 1,1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

32.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
32/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
91/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
32/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
91/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Sianyang 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

33.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
33/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
33/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 

Anyeng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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dan Kepala Desa 
Marapit No. 
92/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

92/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

34.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
34/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
93/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
34/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
93/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Anyeng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

35.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
35/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
120/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
35/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
120/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Ubek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

36.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
36/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
94/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
36/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
94/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Ubek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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37.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
37/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
95/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
37/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
95/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Ubek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

38.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
38/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
96/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
38/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
96/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Icong 1,3 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

39.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
39/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
97/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
39/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
97/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Icong 1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

40.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
40/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
98/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
40/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
98/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Ety Sustiawaty 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
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lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

41.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
41/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
99/KDM/III/SPT/2014 
tanggal 18 Maret 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
41/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
99/KDM/III/SPT/2014 tanggal 18 
Maret 2014 

Ety Sutiawaty 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

42.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
42/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
100/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
42/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
100/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Tunjang KN 
 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

43.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
43/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
101/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
43/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
101/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Tunjang KN 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

44.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
44/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
44/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 

Kriwoi 
 

 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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dan Kepala Desa 
Marapit No. 
102/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

102/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

45.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
45/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
103/KDM/III/SPT/201
4 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
45/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
103/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Kriwoi 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

46.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
46/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
104/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
46/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
104/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
 

47.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
47/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
105/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
47/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
105/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 
 
 

 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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48.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
48/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
106/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
48/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
106/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Usel M 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
49.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
49/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
107/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
49/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
107/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Tikno 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

50.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
50/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
108/KDM/II/SPT/2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
50/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
108/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Pita Nurjanah 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
51.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
51/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
109/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
51/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
109/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
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dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 

52.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
52/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
110/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
52/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
110/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
53.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
53/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
111/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
53/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
111/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 
 
 

2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
54.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
54/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
112/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
54/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
112/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Riun 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
55.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
55/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
55/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 

Riun 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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dan Kepala Desa 
Marapit No. 
113/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

113/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
56.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
56/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
114/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
56/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
114/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
57.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
57/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
115/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
57/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
115/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 0,7 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
58.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
58/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
116/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
58/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
116/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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59.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
59/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
117/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
59/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
117/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Riun 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
60.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
60/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
118/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
60/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
118/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Riun 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
61.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
61/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
119/KDM/III/SPT/201
4 tanggal 18 Maret 
2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
61/SPT/Pem.2014  tanggal 17 
April 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
119/KDM/III/SPT/2014 tanggal 
18 Maret 2014 

Aso 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
62.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
62/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
120/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
62/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
120/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Demek 0,9 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
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lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 

63.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
63/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
121/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
63/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
121/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Demek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
64.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
64/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
122/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
64/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
122/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Demek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
65.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
65/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
123/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
65/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
123/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Demek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
66.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
66/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
66/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 

Dena 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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dan Kepala Desa 
Marapit No. 
124/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

124/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
67.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
67/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
125/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
67/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
125/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Dena 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
68.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
68/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
126/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
68/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
126/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Dena 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
69.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
69/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
127/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
69/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
127/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

M. Aguslie S.E 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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70.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
70/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
128/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
70/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
128/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

M. Aguslie S.E 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
71.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
71/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
129/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
71/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
129/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Lince S. Enjeh 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
72.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
72/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
130/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
72/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
130/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Lince S. Enjeh 1,8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
73.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
73/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
131/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
73/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
131/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Miu Dahli 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
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lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 

74.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
74/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
132/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
74/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
132/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Miu Dahli 1,2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
75.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
75/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
133/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
75/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
133/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Miu Dahli 1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
76.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
76/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
134/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
76/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
134/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Rani 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
77.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
77/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
77/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 

Rani 1,3 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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dan Kepala Desa 
Marapit No. 
135/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

135/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
78.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
78/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
136/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
78/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
136/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Rani 
 

 

1,2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
79.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
79/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
137/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
79/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
137/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Rani 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
80.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
80/SPT/Pem.2014 
tanggal 17 April 2014  
dan Kepala Desa 
Marapit No. 
138/KDM/VII/SPT/201
4 tanggal 9 Juni 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
80/SPT/Pem.2014  tanggal 10 
Juni 2014 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
138/KDM/VII/SPT/2014 tanggal 9 
Juni 2014 

Rani 1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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81.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
81/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
209/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
81/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
209/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Sugeng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
82.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
82/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
210/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
82/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
210/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Sugeng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
83.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
83/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
211/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
83/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
211/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Sugeng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
84.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
84/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
212/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
84/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
212/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Sugeng 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
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lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 

85.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
85/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
213/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
85/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
213/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Ririe 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
86.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
86/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
214/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
86/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
214/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Ririe 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
87.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
87/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
215/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
87/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
215/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Ririe 
 

0,8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
88.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
88/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
88/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 

Ubek 
 

 

1,1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
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2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
216/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

216/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
89.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
89/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
217/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
89/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
217/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Ubek 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
90.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
90/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
218/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
90/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
218/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Huyeng G. R. U 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
91.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
91/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
219/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
91/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
219/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Diu 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 
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92.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
92/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
220/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
92/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
220/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Diu 2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
93.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah 
yang telah diregistrasi 
oleh Camat Kapuas 
Tengah No. 
93/SPT/Pem.2015 
tanggal 20 Januari 
2015  dan Kepala Desa 
Marapit No. 
221/KDM/XII/SPT/201
4 tanggal 13 
Desember 2014 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Kapuas Tengah No. 
93/SPT/Pem.2015  tanggal 20 
Januari 2015 dan Kepala Desa 
Marapit No. 
221/KDM/XII/SPT/2014 tanggal 
13 Desember 2014 

Kariu 2,4 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSSU. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan perjanjian ganti rugi 
lahan BSSU telah melakukan 
pembayaran ganti rugi lahan tahap 
pertama kepada pemilik lahan 
sebesar 75% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati. 
Sedangkan pembayaran tahap kedua 
sebesar 25% dari nilai ganti rugi 
lahan yang telah disepakati akan 
dibayarkan oleh BSSU kepada pemilik 
lahan setelah lahan telah berhasil 
dibangun menjadi kebun. 

 
 
NSP 
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LOKASI USAHA NSP YANG TERLETAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

 
1.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal 
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
180/SMKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 

Datok J 24,9 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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181/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
182/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
183/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
184/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
185/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
186/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
187/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
i. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
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188/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
j. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
189/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
k. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
190/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
l. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
191/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
2.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal 
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
222/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
223/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

c. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
224/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 

Ruslan Hadri 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

3.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal 
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal  
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
209/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
210/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
211/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

Wandi 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk mengalihkan 
hak atas tanah tersebut dan 
pembayaran tersebut telah diterima 
secara penuh oleh pemegang hak 
sebelumnya. 

4.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal  
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
204/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
205/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
206/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

Rabana Idrak 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

5.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.22170/SKPT-
PRG/2011 tanggal 6 Mei 
2011 dan Kepala Desa 
Kabuau No. …/SKPT-
KB/IV/2011 tanggal 30 
April 2011 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2161/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
235/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

Bunut Gaduk 17,2 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
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 b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2162/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
236/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2163/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
237/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2164/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
238/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2165/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
239/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2166/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
240/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2167/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
241/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2168/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
242/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 

dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 
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(Ha) 
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PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

i. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2169/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
243/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
6.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal  
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
244/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
b. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
245/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
246/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
247/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
248/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
249/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 

Sunarjo 16 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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(Ha) 
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PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

g. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
250/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
251/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
7.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
227/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
228/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
229/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
230/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
231/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 

Marto Bunut 16 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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f. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
232/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
233/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
234/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
8.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
219/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
220/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
221/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 

Janto 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

9.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2160/SKPT-
PRG/2011 tanggal 6 Mei 
2011 dan Kepala Desa 
Kabuau No. …/SKPT-

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2152/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
268/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

Ojong Gaduk 16 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 



a aa 
 
 
 

139 

NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

 
b. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2153/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
269/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2154/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
270/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2155/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
271/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2156/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
272/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2157/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
273/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2158/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
274/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2159/SKT-PRG/2011 
tanggal 06 Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
275/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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10.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
260/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
261/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
262/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
263/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
264/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
265/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 

Martinus W. 
Taman 

16 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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141 

NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
266/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
267/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
11.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
252/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
253/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
254/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
255/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
256/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 

Sanito 16 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
257/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
258/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
259/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
12.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKPT-
PRG/2011 tanpa tanggal  
dan Kepala Desa Kabuau 
No. …/SKPT-
KBU/…/2011 tanpa 
tanggal 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
214/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
215/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/…/SKT-PRG/2011 
tanggal … Mei 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
216/SKT-KBU/IV/2011 
tanggal 30 April 2011 

 

Dodi Irawan 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

13.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
397/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
398/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 

Busri O 18 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
399/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
400/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
401/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
402/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
403/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
404/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
405/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
Surat Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 

diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Parenggean No. 
593.21/2374/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 406/SKT-
KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 
2011 

14.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
425/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
426/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
427/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
428/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
429/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
430/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
431/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 

Nausiah 
(Nawiyah) 

22 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
432/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
433/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
i. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
434/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
j. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
435/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
k. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2369/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
436/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
15.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2381/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
386/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2381/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
387/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2381/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
389/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 

Syahrani 8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

593.21/2381/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
390/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2381/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
388/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
16.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2387/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
302/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2387/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
303/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2387/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
304/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2387/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
305/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2387/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
306/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2387/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
307/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 

Nafiah 10 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

17.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
281/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
282/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
283/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
284/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
285/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
286/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
287/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
288/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 

H. Maskur 
Karto 

22 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

h. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
289/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
i. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
290/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
j. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
291/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
k. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2378/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
292/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
18.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2390/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
367/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2390/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
368/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2390/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
369/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2390/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
370/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 

Saharah 10 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 
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NAMA 
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HAK 
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TANAH 
(Ha) 
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PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

d. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2390/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
371/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2390/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
372/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
19.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2372/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
308/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2372/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
309/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2372/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
310/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2372/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
311/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2372/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
312/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 

Tarmidi 8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

20.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2391/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
125/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2391/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
126/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

Siran 10 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
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b. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2391/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
127/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2391/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
128/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2391/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
129/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2391/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
130/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 

lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

21.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2375/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
360/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
321/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
322/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 

H. Basran Nuar 12,61 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 
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NAMA 
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HAK 
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PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

323/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
324/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
325/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
326/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2380/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
327/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
22.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2396/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
335/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
336/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
337/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 

Masri Ayan 25,04 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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SURAT 

KETERANGAN / 
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338/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
339/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
340/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
341/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
342/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
343/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
i. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
344/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
j. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
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KETERANGAN / 
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PELEPASAN HAK 
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345/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
k. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
346/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
l. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
347/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
Surat Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2376/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 348/SKT-
KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 
2011 

23.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKPT-
PRG/2011 tanggal 30 
Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
407/SKPT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

a. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
408/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 
 

b. Surat Kepemilikan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
409/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
c. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
410/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
d. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 

Suriansyah 
 

 

25 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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411/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
e. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
412/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
f. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
413/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
g. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
414/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
h. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
415/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
i. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
416/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
j. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
417/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
k. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
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TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

418/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
l. Surat Kepemilikan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
419/SKT-KBU/VI/2011 
tanggal 14 Juni 2011 

 
Surat Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2368/SKT-PRG/2011 
tanggal 30 Juni 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 420/SKT-
KBU/VI/2011 tanggal 14 Juni 
2011 

24.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2682/SKPT-
PRG/2011 tanggal 23 
Agustus 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
277/SKPT-KBU/…/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

a. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2669/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
275/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

b. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2670/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
276/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
c. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2671/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
277/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
d. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2672/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
278/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
e. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 

Madra S 
 

25 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Parenggean No. 
593.21/2673/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
279/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
f. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2674/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
280/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
g. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2675/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
281/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
h. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2676/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
286/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
i. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2677/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
287/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
j. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2678/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
282/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
k. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2679/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Kepala Desa Kabuau No. 
283/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
l. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2680/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
284/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
Surat Pernyataan Kepemilikan 
Tanah yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2681/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
285/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 
23 Agustus 2011 

25.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2766/SKPT-
PRG/2011 tanggal 23 
Agustus 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
289/SKPT-KBU/…/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

a. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2760/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
269/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

b. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2761/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
270/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
c. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2762/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
271/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
d. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2763/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
272/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 

Mastor A 
 

 

12 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

e. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2764/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
273/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
f. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2765/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
274/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
26.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2724/SKPT-
PRG/2011 tanggal 23 
Agustus 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
254/SKPT-KBU/…/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

a. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2718/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
254/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

b. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2719/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
255/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
c. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2720/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
256/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
d. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2721/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
257/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
e. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 

Marus 11 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2722/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
258/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
Surat Pernyataan Kepemilikan 
Tanah yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2723/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
259/SKT-KBU/VIII/2011 tanggal 
23 Agustus 2011 

27.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2631/SKPT-
PRG/2011 tanggal 23 
Agustus 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
323/SKPT-KB/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

a. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2629/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
326/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

b. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2627/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
324/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
c. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2628/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
325/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
d. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2630/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
327/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 

Tarmizi 8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

28.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2639/SKPT-
PRG/2011 tanggal 23 
Agustus 2011 dan Kepala 

a. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2636/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 

Kurdinan 
 

5 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
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160 

NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Desa Kabuau No. 
310/SKPT-KB/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

Kepala Desa Kabuau No. 
311/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 
 

b. Surat Pernyataan 
Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2637/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
312/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 
c. Surat Pernyataan 

Kepemilikan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/2638/SKT-PRG/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
313/SKT-KBU/VIII/2011 
tanggal 23 Agustus 2011 

 

Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

29.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2912/SKPT-
PRG/2011 tanggal 17 
Oktober 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
342/SKPT-KB/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 
 

a. Surat Pernyataan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2903/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
343/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 
 

b. Surat Pernyataan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2904/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
344/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 

 
c. Surat Pernyataan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2905/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
345/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 

 
d. Surat Pernyataan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2906/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
346/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 

 
e. Surat Pernyataan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 

Ontang 16,9 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Camat Parenggean No. 
593.21/2907/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
347/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 

 
f. Surat Pernyataan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2908/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
348/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 

 
g. Surat Pernyataan Tanah 

yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2911/SKT-PRG/2011 
tanggal 17 Oktober 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
351/SKT-KBU/X/2011 
tanggal 15 Oktober 2011 

 
30.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/5284/SKPT-
PRG/2012 tanggal 7 
Agustus 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
234/SKPT-KB/2012 
tanggal 31 Juli 2012 
 

a. Surat Keterangan 
Pengakuan Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5290/SKT-PRG/2012 
tanggal 07 Agustus 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
241/SKT-KBU/2012 tanggal 
31 Juli 2012 
 

b. Surat Keterangan 
Pengakuan Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5292/SKT-PRG/2012 
tanggal 07 Agustus 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
242/SKT-KBU/2012 tanggal 
31 Juli 2012 

 
c. Surat Keterangan 

Pengakuan Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5293/SKT-PRG/2012 
tanggal 07 Agustus 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
243/SKT-KBU/2012 tanggal 
31 Juli 2012 

 
d. Surat Keterangan 

Pengakuan Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5294/SKT-PRG/2012 
tanggal 07 Agustus 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 

Syaini 11 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 
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HAK 
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TANAH 
(Ha) 
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PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

244/SKT-KBU/2012 tanggal 
31 Juli 2012 

 
e. Surat Keterangan 

Pengakuan Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5295/SKT-PRG/2012 
tanggal 07 Agustus 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
245/SKT-KBU/2012 tanggal 
31 Juli 2012 

 
31.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/5895/SKPT-
PRG//XII/2012 tanggal 
14 Desember 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
296/SKPT-KB/…/2012 
tanggal 30 Oktober 2012 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5895/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 294/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 
 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5895/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 295/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
c. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5895/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 296/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 

Suari 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

32.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/5896/SKPT-
PRG//XII/2012 tanggal 
14 Desember 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
311/SKPT-KB/…/2012 
tanggal 30 Oktober 2012 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 301/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 
 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-

Ruslan 20,58 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 302/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
c. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 303/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
d. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 304/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
e. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 305/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
f. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 306/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
g. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 307/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
h. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 308/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
i. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 309/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
j. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5896/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 310/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
33.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/5897/SKPT-
PRG//XII/2012 tanggal 
14 Desember 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
293/SKPT-KB/…/2012 
tanggal 30 Oktober 2012 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5898/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 290/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 
 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5899/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 291/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 
c. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5900/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 292/SKT-

Juhit 6 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

KBU/X/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

 

34.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/5901/SKPT-
PRG//XII/2012 tanggal 
14 Desember 2012 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
300/SKPT-KB/…/2012 
tanggal 30 Oktober 2012 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5902/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 298/SKT-
KBU/X/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/5903/SKT-
PRG/XII/2012 tanggal 14 
Desember 2012 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 299/SKT-
KBU/…/2012 tanggal 30 
Oktober 2012 

Salundik 4 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
 

 

35.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/6179/SKPT-
PRG//III/2013 tanggal 
19 Maret 2013 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
15/SKPT-KB/II/2013 
tanggal 27 Februari 2013 
 

a. Surat Pernyataan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean dan 
Kepala Desa Kabuau tanpa 
tanggal. 
 

b. Surat Pernyataan Tanah 
yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean dan 
Kepala Desa Kabuau tanpa 
tanggal. 

Usir 3,3 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Berita Acara 
Kesepakatan Pemberian Tali Asih, 
NSP telah melakukan pembayaran 
secara penuh atas nilai yang 
disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

 
36.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/6174/SKPT-
PRG/III/2013 tanggal 19 
Maret 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
14/SKPT-KBU/II/2013 
tanggal 27 Februari 2013 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean dan Kepala Desa 
Kabuau tanpa tanggal. 

Usir 1,3 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Berita Acara 
Kesepakatan Pemberian Tali Asih, 
NSP telah melakukan pembayaran 
secara penuh atas nilai yang 
disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

 
37.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/6869/SKPT-
PRG/2013 tanggal 19 
September 2013 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
090/SKPT-KB/IX/2013 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6863/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 

Siniwati 13,7 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

tanggal 16 September 
2013 
 

Desa Kabuau No. 091/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 
 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6864/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 092/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 

 
c. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6865/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 093/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 

 
d. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6866/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 094/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 

 
e. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6867/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 095/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 

 
f. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6868/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 096/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 

 
Surat Pernyataan Pengakuan Hak 
Atas Tanah yang telah diregistrasi 
oleh Camat Parenggean No. 
593.21/6869/SKPT-PRG/XII/2013 

yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

tanggal 19 September 2013 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
097/SKPT-KBU/IX/2013 tanggal 
16 September 2013 

38.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/6872/SKPT-
PRG/2013 tanggal 19 
September 2013 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
100/SKPT-KB/IX/2013 
tanggal 16 September 
2013 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/6872/SKPT-
PRG/XII/2013 tanggal 19 
September 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 100/SKPT-
KBU/IX/2013 tanggal 16 
September 2013 

 

Datok 1,8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

39.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/7016/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KB/…/2013 
tanggal … 2013 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7010/SKPT-
PRG/XII/2013 tahun 2013 
dan Kepala Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KBU/…/2013 tahun 
2013 
 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7011/SKPT-
PRG/XII/2013 tahun 2013 
dan Kepala Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KBU/…/2013 tahun 
2013 

 
c. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7012/SKPT-
PRG/XII/2013 tahun 2013 
dan Kepala Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KBU/…/2013 tahun 
2013 

 
d. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7013/SKPT-
PRG/XII/2013 tahun 2013 
dan Kepala Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KBU/…/2013 tahun 
2013 

 
e. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 

Salundik 12,1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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KETERANGAN / 
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(Ha) 
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PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

Parenggean No. 
593.21/7014/SKPT-
PRG/XII/2013 tahun 2013 
dan Kepala Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KBU/…/2013 tahun 
2013 

 
f. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7015/SKPT-
PRG/XII/2013 tahun 2013 
dan Kepala Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KBU/…/2013 tahun 
2013 

 
40.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/7009/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. 
…/SKPT-KB/…/2013 
tanggal … 2013 
 

a. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7001/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. tahun 2013 
 

b. Surat Pernyataan Pengakuan 
Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7002/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…/2013 tahun 2013 

 
c. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7003/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…/2013 tahun 2013 

 
d. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7004/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…/2013 tahun 2013 

 
e. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7005/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 

Hendrik 16,5 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Pemberian 
Tali Asih, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…/2013 tahun 2013 

 
f. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7006/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…/2013 tahun 2013 

 
g. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7007/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…./2013 tahun 2013 

 
h. Surat Pernyataan Pengakuan 

Hak Atas Tanah yang telah 
diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/7008/SKPT-
PRG/2013 tanggal 23 
Oktober 2013 dan Kepala 
Desa Kabuau No. … /SKPT-
KBU/…./2013 tahun 2013 

41.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3101/SKT-
PRG/XI/2011 tanggal 21 
November 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
593.21/506/SPPT/XI/20
11 tanggal 18 November 
2011 
 

Surat Pernyataan Kepemilikan 
Tanah yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3102/SKPT-PRG/XI/2011 
tanggal 21 November 2011 dan 
Lurah Parenggean No. 593.21 
/505/SKT/XI/2011 tanggal 18 
November 2011 

Saleh 20 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

 
42.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3101/SKT-
PRG/XI/2011 tanggal 21 
November 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
593.21/511/SKPT/XI/20
11 tanggal 18 November 
2011 
 

Surat Pernyataan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh Camat 
Parenggean No. 
593.21/3105/SKT-PRG/XI/2011 
tanggal 21 November 2011 dan 
Lurah Parenggean No. 593.21 
/SPT-PRG/XI/2011 tanggal 18 
November 2011 

Buana 
 

1 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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43.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3101/SKT-
PRG/XI/2011 tanggal 21 
November 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
593.21/510/SKPT/XI/20
11 tanggal 18 November 
2011 
 

Surat Pernyataan Kepemilikan 
Tanah yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3101/SKPT-PRG/XI/2011 
tanggal 21 November 2011 dan 
Lurah Parenggean No. 593.21 
/502/SKT/XI/2011 tanggal 18 
November 2011 

Muksin 20 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

 
44.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3101/SKT-
PRG/XI/2011 tanggal 21 
November 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
593.21/508/SKPT/XI/20
11 tanggal 18 November 
2011 
 

Surat Pernyataan Kepemilikan 
Tanah yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3103/SKPT-PRG/XI/2011 
tanggal 21 November 2011 dan 
Lurah Parenggean No. 593.21 
/506/SKT/XI/2011 tanggal 18 
November 2011 

Sutrisno 
 

20 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

45.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3101/SKT-
PRG/XI/2011 tanggal 21 
November 2011 dan 
Kepala Desa Kabuau No. 
593.21/507/SKPT/XI/20
11 tanggal 18 November 
2011 
 

Surat Pernyataan Kepemilikan 
Tanah yang telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/3102/SKPT-PRG/XI/2011 
tanggal 21 November 2011 dan 
Lurah Parenggean No. 593.21 
/505/SKT/XI/2011 tanggal 18 
November 2011 

Suri 20 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 

46.  Surat Keterangan 
Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Parenggean No. 
593.21/2280/SKPT-
PRG//2011 tanggal 24 
Januari 2011 dan Kepala 
Desa Kabuau No. …/KPT-
THG/…/2011 tanggal 24 
Januari 2011 
 

Surat Kepemilikan Tanah atas 
nama Pa Ebo tertanggal 24 
Januari 2011 yang telah diketahui 
oleh Camat Paenggean dan 
Kepala Desa Tehang 

PA EBO 3,8 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada NSP. 
 

b. Sampai dengan tanggal 
diterbitkannya prospektus ini, 
berdasarkan Perjanjian Jual Beli 
Tanah, NSP telah melakukan 
pembayaran secara penuh atas nilai 
yang disepakati oleh NSP dan pemilik 
lahan sebelumnya untuk 
mengalihkan hak atas tanah tersebut 
dan pembayaran tersebut telah 
diterima secara penuh oleh 
pemegang hak sebelumnya. 
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BSP 
 

NO. 

 
SURAT 

KETERANGAN / 
COVERNOTE / AKTA 

PELEPASAN HAK 
 

 
NOMOR SERTIFIKAT / PETA 

BIDANG / LETTER C / TANAH 
ASAL MILIK ADAT 

 

NAMA 
PEMEGANG 

HAK 

LUAS 
TANAH 
(Ha) 

STATUS 
PENGALIHAN KEPEMILIKAN 

 
LOKASI USAHA BSP YANG TERLETAK DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR 

 
1.  Surat Keterangan 

Penyerahan Tanah yang 
telah diregistrasi oleh 
Camat Cempaga No. 
593.83/078/Pem tanggal  
20 Maret 2018 dan 
Kepala Desa Rubung 
Buyung No. 
593.83/023Pem-
23/III/2018 tanggal 15 
Maret 2018 
 
 

Akta No. 13 tanggal 21 Juli 2022 
tentang Pengoperan dan 
Penyerahan Tanah yang dibuat 
dihadapan Fitria Deni, S.H., 
M.Kn., selaku Notaris yang pada 
waktu itu berlokasi di Kotawringin 
Timur 

Eko Heru 
Susanto 

11,56 a. Penguasaan fisik atas tanah telah 
diserahkan dari pemilik sebelumnya 
kepada BSP. 
 

b. Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 21 
Juli 2022, pembayaran telah 
dilakukan dengan cara tunai dibayar 
setelah penandatanganan akta dan 
akta tersebut berlaku sebagai 
kwitansi yang sah dan sempurna. 

 
Aset tetap Entitas Anak sebagaimana tersebut di atas digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional 
Entitas Anak. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut: 
 
NSP  
 

No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

1. N-05057367 Toyota Avanza 1.3 G M/T 2017 KH 1595 F ex. 
B 2069 SZG PT Nusantara Sawit Persada - 

2. M-10649606 Mitsubishi L300 BC-R (4x2) M/T 2017 KH 1242 FK PT Nusantara Sawit Persada - 

3. K-02560160 Mitsubishi L300 BC-R (4x2) M/T 2013 KH 1839 FD PT Nusantara Sawit Persada - 

4. I-0046900 Honda NF 125 TD 2011 KH 2815 L PT Nusantara Sawit Persada - 

5. I-07205509 Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV4x2 2011 KH 8022 FE PT Nusantara Sawit Persada - 

6. N-01483533 Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS 4x4 M/T 2017 KH 8031 AT PT Prasetya Mitra Muda 

Sudah ada berita acara 
mutasi kendaraan dari PMM 

ke NSP. Namun, BPKB 
sedang dalam proses balik 

nama. 
7. K-00496403 Mitsubishi CD FE74HDV 4x2 MT 2013 KH 8229 FO PT Nusantara Sawit Persada - 

8. L-06969652 Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 MT 2015 KH 8230 FQ PT Nusantara Sawit Persada - 

9. L-09718784 Mitsubishi Colt Diesel FE73 HD 4x2 MT 2015 KH 8281 FQ PT Nusantara Sawit Persada - 

10. M-10649605 Mitsubishi Colt Diesel FE74 HDV 4x2 M/T 2017 KH 8304 FR PT Nusantara Sawit Persada - 

11. H-08990778 Mitsubishi FE74, Dump Truck Kuning 2011 KH 8337 FD PT Nusantara Sawit Persada - 

12. M-10655379 Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T 2017 KH 8378 FR PT Nusantara Sawit Persada - 

13. M-10655380 Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T 2017 KH 8379 FR PT Nusantara Sawit Persada - 

14. L-09756158 Mitsubishi Colt Diesel FE73HD (4x2) M/T 2016 KH 8596 FQ PT Nusantara Sawit Persada - 

15. J-0718751 Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T 2012 KH 8608 FE PT Nusantara Sawit Persada - 

16. L-09756678 Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX 4x4 M/T 2016 KH 8647 FQ PT Nusantara Sawit Persada - 

17. L-09763024 Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T 2020 KH 8699 FQ PT Nusantara Sawit Persada - 

18. F-6666959 Mitsubishi Strada CR2 5L 2008 KH 8712 FB PT Nusantara Sawit Persada - 

19. K-03040351 Mitsubishi Colt Diesel FE73 4x2 MT 2013 KH 8822 FO PT Nusantara Sawit Persada - 

20. K-06857604 Mitsubishi Colt Diesel FE74S 4x2 MT 2013 KH 8874 FO PT Nusantara Sawit Persada - 

21. J-04697490 Mitsubishi FE74HDV 4x2 M/T 2012 KH 8886 FL PT Nusantara Sawit Persada - 

22. L-06939745 Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV 4x2 MT 2015 KH 8953 FP PT Nusantara Sawit Persada - 

23. N-01484368 Mitsubishi Triton 2.5L DC GLS (4x4) M/T 2017 KH 8982 FR PT Nusantara Sawit Persada - 

24. N-07850886 Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018 2018 KH 8299 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

25. N-07850884 Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018 2018 KH 8297 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

26. N-07850887 Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018 2018 KH 8301 FS PT Nusantara Sawit Persada - 



a 
 
 
 

172 

No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

27. O-02632534 Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018 2018 KH 8381 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

28. N-07850885 Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018 2018 KH 8298 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

29. O-02632535 Colt Diesel FE74 HDV Tahun2018 2018 KH 8382 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

30. N-07822091 Pajero Dakar AT4 x4 Titanium 2018 KH 1559 FL PT Nusantara Sawit Persada - 

31. O-02632533 Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018 
dan Karoseri 2018 KH 8380 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

32. N-07850513 Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018 2018 KH 8227 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

33. N-07850528 Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018 2018 KH 8262 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

34. O-02633264 Colt Diesel FE74 HDV Perakitan Tahun 2018 2018 KH 8535 FS PT Nusantara Sawit Persada - 

35. L-06939744 Mitsubishi Colt Diesel 2014 KH 8952 FP PT Nusantara Sawit Persada - 

36. G-3913361 Kijang Innova 2 M/T Silver 2010 + Anti Karat 2010 B 1942 SKA PT Nusantara Sawit Persada - 

37. N-09893331 Toyota Innova , Type G Diesel AT Lux, tahun 
2018, Silver Metalic 2018 B 2284 SZX PT Nusantara Sawit Persada - 

38. N-09893326 Toyota Innova , Type G Bensin AT Lux, 
tahun 2018, Attitude Black 2018 B 2280 SZX PT Nusantara Sawit Persada - 

39. Q-00685454 Avanza 1.5 VELOZ A/T 2020 B 2495 SRE PT Nusantara Sawit Persada - 

40. Q-00847769 Daihatsu Sirion matic 2019 , warna hijau 
Toska 2020 B 2029 SRH PT Nusantara Sawit Persada - 

41. - Mitsubishi Fe 84 G Bc+Karoseri Medium Bus 
Mitsubishi Fe 84 G Bc 2019 KH 7329 FH PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 

Sewa Guna Usaha Dengan 
Hak Opsi 

No.01.100.910.00.200098.2 
yang berlaku sejak 15 Mei 
2020 antara ASF dan NSP, 

sehingga NSP belum 
memperoleh BPKB atas 

kendaraan ini. 

42. - Mitsubishi FE 84 GBC MBUS 6 B 
Microbus/2019 2019 KH 7328 FH PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 

Sewa Guna Usaha Dengan 
Hak Opsi 

No.01.100.910.00.200097.4 
tanggal 15 Mei 2020 antara 

PT Astra Sedaya Finance 
(“ASF”) dan NSP, sehingga 

NSP belum memperoleh 
BPKB atas kendaraan ini. 

43. - Mitsubishi NEW Triton L-200 GLS 4x4 2020 KH 8003 FV PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

0009416/1/08/04/2021 
tanggal 7 April 2021 antara 
DSF dan NSP, sehingga NSP 

belum memperoleh BPKB 
atas kendaraan ini. 

44. - Truck Tangki Dyna Long 4000 - KH 9726 FC PT Nusantara Sawit Persada BPKB Belum Tersedia 

45. S-02379903 BMW X3 xDrive M Sport 2021 B 2947 SJF PT Nusantara Sawit Persada - 

46. N-07850880 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8293 FS PT Borneo Sawit Perdana 

Sudah ada berita acara 
mutasi kendaraan dari BSP 

ke NSP. Namun, BPKB 
sedang dalam proses balik 

nama. 

47. - 
Mitsubishi NEW Triton L-200 HDX 4x4 Double 
cabin, Grey Silver,  rangka dan mesin tahun 

2021. Perolehan bulan 8 tahun 2021 
2021 KH 8462 FV PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

009450/1/08/2021 tanggal 
20 Agustus 2021 antara 

DSF dan NSP, sehingga NSP 
belum memperoleh BPKB 

atas kendaraan ini. 

48. - 

Mitsubishi NEW Triton L-200 HDX 4x4 Double 
cabin, Grey Silver,  rangka dan mesin tahun 

2021 FA00001. Perolehan bulan 8 tahun 
2021 

2021 KH 8463 FV PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat oleh Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

01.100.910.00.2106390 
yang berlaku sejak 28 
Oktober 2021 sampai 

dengan 28 Oktober 2024 
antara ASF dan NSP, 
sehingga NSP belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

49. - Mitsubishi Chasis FE 71 Short BC  (Micro 
Bus). Perolehan bulan 11 Tahun 2021 2021 KH 7348 FH PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat oleh Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
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No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

Pembiayaan No. 
01.100.910.00.2106390 
yang berlaku sejak 28 
Oktober 2021 sampai 

dengan 28 Oktober 2024 
antara ASF dan NSP, 
sehingga NSP belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

50. - 
Mitsubishi NEW Triton L-200 HDX 4x4 Double 

cabin, Grey Silver mesin tahun 2021. 
Perolehan bulan 11 Tahun 2021 

2021 KH 8775 FV PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

01.100.910.00.2110893 
tanggal 23 Desember 2021 

antara ASF dan NSP, 
sehingga NSP belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

51. - 
Mitsubishi L200 Triton GLS/2021, 2021, 

Nomor Rangka: MMBJJKL10MH39442, Nomor 
Mesin: 4N15UHL8508 

2021 KH 8524 FV PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

01.100.910.00.2108422 
tanggal 28 Oktober 2021 

antara ASF dan NSP, 
sehingga NSP belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

52. I-01146900 Sepeda Motor Supra X 125 Std 2012 KH 2815 L PT Nusantara Sawit Persada - 

53. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. 
Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 

4D34TXY4931 
2021 KH 8290 LA PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

0003721/1/28/02/2022 
tanggal 15 Februari 2022 

DSF dan NSP, sehingga NSP 
belum memperoleh BPKB 

atas kendaraan ini. 

54. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. 
Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 

4D34TXY4929 
2021 KH 8289 LA PT Nusantara Sawit Persada 

55. - Mitsubishi, Triton 2.4L DC GLS (4x4) M/T 2019 KH 8604 FT PT Nusantara Sawit Persada 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. No. 

0009355/1/08/05/2020 
tanggal 28 Mei 2020 DSF 
dan NSP, sehingga NSP 

belum memperoleh BPKB 
atas kendaraan ini. 

 
BSP  
 

No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

1. N-09890800 Toyota New Fortuner VRZ TRD Sportivo Lux 
AT 2018 B 1502 SJV PT Borneo Sawit Perdana - 

2. O-06094125 Daihatsu Terios AX Deluxe AT 2019 B 2721 SYR PT Borneo Sawit Perdana - 

3. N-06582334 Mitsubishi Xpander Type Sporty AT 2018 B 1890 SV PT Borneo Sawit Perdana - 

4. Q-06298348 Toyota New Innova 2.4 G AT Diesel Lux 2020 B  2774 SRM PT Borneo Sawit Perdana - 

5. Q-00685425 Toyota New Innova 2.4 G AT Diesel Lux 2020 B  2564 SRD PT Borneo Sawit Perdana - 

6. J-05242055 Mitsubishi Pajero Sport Dakkar 4x4 AT 2013 KH 1396 FM PT Borneo Sawit Perdana - 

7. - Toyota Dyna 110 PS 2016 KH 9728 FC PT Borneo Sawit Perdana BPKB Belum Tersedia 

8. K-06862576 Mitsubishi L300 DC R 4X2 MT 2014 KH 7082 FH PT Borneo Sawit Perdana - 

9. L-06950800 Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD 110 PS + 
Personal Carrier 2015 KH 8131 FQ 

 PT Borneo Sawit Perdana - 

10. N-07850529 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8263 FS PT Borneo Sawit Perdana - 

11. N-07850883 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8296 FS PT Borneo Sawit Perdana - 

12. N-07850879 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8292 FS PT Borneo Sawit Perdana - 

13. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021 + 
Dump Truck dengan No. Kerangka/No. 

Mesin: MHMFE74PPMK228789/4D34TXY4925 
2021 KH 8235 LA PT Borneo Sawit Perdana 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan Perjanjian No. 

0003722/1/28/02/2022 
tanggal 15 Februari 2022 

antara DSF dan BSP, 
sehingga BSP belum 
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No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

14. M-10649531 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8299 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

15. M-10649819 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8332 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

16. N-07850882 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8295 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

17. M-10649603 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8305 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

18. M-10649327 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8281 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

19. M-10655279 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8368 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

20. M-10649608 Mitsubishi Strada Triton 2.5L DC HDX 4X4 
MT 2017 KH 8306 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

21. - Mitsubishi New Triton L-200 GLS Double 
Cabin Warna Putih 2020 KH 8761 FT PT Borneo Sawit Perdana 

Aset kendaraan ini masih 
terikat dalam Perjanjian 
Pembiayaan Investasi 

Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 

0009406/1/08/02/2021 
tanggal 15 Februari 2021 

antara DSF dan BSP, 
sehingga BSP belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

22. K-0680820 MITSUBISHI TRITON L200 HDX Mobil 
PATROLI 2018 KH 8028 FP PT Borneo Sawit Perdana - 

23. - TRITON GLS DOUBLE CABIN 4X4 TAHUN 
2017 SILVER 2020 KH 8939FR PT Borneo Sawit Perdana - 

24. K-06860188 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2014 KH 8979 FO PT Borneo Sawit Perdana - 

25. L-09749494 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2016 KH 8589 FQ PT Borneo Sawit Perdana - 

26. M-10649449 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2017 KH 8296 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

27. M-10655382 Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD 110 PS + 
Personal Carrier 2017 KH 8381 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

28. M-10655584 Mitsubishi L300 DC R 4X2 MT 2017 KH 1327 FK PT Borneo Sawit Perdana - 

29. N-07850882 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8295 FS 

 PT Borneo Sawit Perdana - 

30. N-01483532 Mitsubishi Strada Triton CR 2.5 A DC GLS 
4X4 MT 2018 KH 8909 FR PT Borneo Sawit Perdana - 

31. N-07850530 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8264 FS PT Borneo Sawit Perdana - 

32. N-07850881 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8294 FS PT Borneo Sawit Perdana - 

33. S-02989819 Mitsubishi Xpander Cross 1.5L (4x2) A/T 2021 B 1219 DFN PT Borneo Sawit Perdana - 

 
PMM  
 

No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

1. O06841726M Mitsubishi Colt Diesel FE 75 HDV 125 PS + 
FIRETRUCK 2019 KH 8677 AA PT Prasetya Mitra Muda - 

2.  
J04697491M 

Truk Sekolah Mitsubishi FE73HD 110PS 
6roda, th2012, warna kuning + Personal 

Carrier 4300x2000x1920mm 
2018 KH 8890 FL PT Prasetya Mitra Muda - 

3. O02633165M Mitsubishi L-300 Minibus deluxe 2018 KH 1074 TJ PT Prasetya Mitra Muda - 

4. O02648951M Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2018 KH 8453 AT PT Prasetya Mitra Muda - 

5. M10655378M Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2019 KH 8572 AS PT Prasetya Mitra Muda - 

6. R-01355077 Hyundai SantaFe 2020 B 2560 SJE PT Prasetya Mitra Muda - 

7. O-02648955 Dump truck FE 74-HDV 2021 KH 8441 FS PT Prasetya Mitra Muda - 

8. K-06869912 Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HDV 125 PS + 
Dump 2015 KH 8537 FP PT Prasetya Mitra Muda 

Sudah ada berita acara 
mutasi kendaraan dari BSP 

ke PMM. Namun, BPKB 
sedang dalam proses balik 

nama. 

9. - Pick Up Double Cabin, Mitsubishi Triton 2021 KH 8788 FV PT Prasetya Mitra Muda 

Aset Kendaraan ini masih 
terikat dalam perjanjian 

leasing berdasarkan 
Perjanjian Pembiayaan 
Investasi Dengan Cara 
Sewa Pembiayaan No. 
01100910002110850 

tanggal 23 Desember 2021 
antara ASF dan PMM, 
sehingga PMM belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 
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No. Nomor BPKB Merk / Type Tahun No. Polisi Terdaftar 
Atas Nama Keterangan 

10. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. 
Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 

4D34TXY4927 
2021 KH 8230 LA PT Prasetya Mitra Muda 

Aset Kendaraan ini masih 
terikat dalam perjanjian 

leasing berdasarkan 
Perjanjian Pembiayaan 
Investasi Dengan Cara 
Sewa Pembiayaan No. 

0003719/1/28/02/2022 
tanggal 15 Februari 2022 

antara DSF dan PMM, 
sehingga PMM belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

11. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. 
Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 

4D34TXY4930 
2021 KH 8233 LA PT Prasetya Mitra Muda 

12. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. 
Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 

4D34TXY4928 
2021 KH 8231 LA PT Prasetya Mitra Muda 

Aset Kendaraan ini masih 
terikat dalam perjanjian 

leasing berdasarkan 
Perjanjian Pembiayaan 
Investasi Dengan Cara 
Sewa Pembiayaan No. 

0003720/1/28/02/2022 
tanggal 15 Februari 2022 

antara DSF dan PMM, 
sehingga PMM belum 

memperoleh BPKB atas 
kendaraan ini. 

13. - 
Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. 
Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 

4D34TXY4947 
2021 KH 8232 LA PT Prasetya Mitra Muda 

14. O-02648951 
Mitsubishi Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T, 
Dump Truck, Kuning, Tahun Pembuatan 

2018, Nomor Mesin 4D34TS77771 
2018 KH 8453 AT PT Prasetya Mitra Muda - 

15. M-10655278 
Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H M/T, No. 

Mesin 4D56UAK6067, No. Rangka 
MMBJNKL30HH021881 

2018 KH 8367 FR PT Prasetya Mitra Muda - 

16. L-06969653 
Mitsubishi Triton 2.5L DC HDX-H M/T, No. 

Mesin 4D56UAC3039, No. Rangka 
MMBJNKL30GH020838 

2015 KH 8229 FQ PT Prasetya Mitra Muda - 

 
9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG 

LINGKUNGAN HIDUP 
 
Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap 
penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab 
pengelolaan lingkungan hidup. 
 

10.STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN 
 
Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan: 
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Eunice M. Satyono selaku pemegang saham terbesar Perseroan melalui kepemilikan sahamnya di PT Mitra Agro 
Dharma Unggul merupakan pemilik manfaat Perseroan.  
 
Dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 
tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Perseroan telah melaporakan pemilik 
manfaat Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Asasi Manusia 
melalui sistem dalam jaringan (daring/online) pada tanggal 25 Mei 2022. Lebih lanjut para pemegang Perseroan 
juga telah menetapkan Eunice M Satyono sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan keputusan sirkuler para 
pemegang saham Perseroan tanggal 20 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 
 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Eunice M. Satyono merupakan pemegang saham pengendali Perseroan. 
 
11.KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM 
 
PT Mitra Agro Dharma Unggul (MADU) 
 
 Riwayat Singkat 
 
Berikut ini keterangan mengenai kantor : 
 
Alamat : Gedung Menara Imperium Lantai 7 

Jl. HR. Rasuna Said Kav 1 
Kelurahan Guntur 
Kecamatan Setiabudi 
Kota Administrasi Jakarta Selatan 
Provinsi DKI Jakarta 

 
MADU, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Mitra Sejati Perdana, 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mitra Sejati Perdana No. 08 tanggal 9 Desember 2009 yang 
dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham 
melalui Surat Keputusan No. AHU-01078.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010 , telah didaftar dalam Daftar 
Perseroan Januari. AHU-0001621.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 8 Januari 2010, dan telah diumumkan dalam BNRI 
No. 82 tanggal 12 Oktober 2010 dan TBNRI No. 30090 (“Akta Pendirian MADU”). 
 
Pada tahun 2019, para pemegang saham MADU menyetujui perubahan nama MADU dari semula PT Mitra Sejati 
Perdana menjadi PT Mitra Agro Dharma Unggul berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra 
Sejati Perdana No. 121 tanggal 17 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di 
Kabupaten Tangerang, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-
0107530.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem 
Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan 
PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0376503 tanggal 21 Desember 2019, keduanya telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0247701.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Desember 2019, dan telah diumumkan 
dalam BNRI No. 68 dan TBNRI No. 026576 (“Akta MADU No. 121/2019”). 
 
Anggaran Dasar MADU sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian MADU telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Agro Dharma 
Unggul No. 03 tanggal 3 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, 
telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0124597 
tanggal 5 Maret 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma 
Unggul No. AHU-AH.01.03-0124598 tanggal 5 Maret 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0044798.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 68 dan TBNRI 
No. 026578. 
 
Saat dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh MADU adalah aktivitas perusahaan 
Holding. 
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 Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar MADU sebagaimana tercantum dalam Akta MADU No. 121/2019 memiliki maksud dan 
tujuan dalam bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, aktivitas 
professional, ilmiah dan teknis, konstruksi, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta real estat. Untuk mencapai 
maksud dan tujuan tersebut, MADU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
1. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan besar berbagai macam barang, perdagangan 

besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, 
perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar piranti lunak, perdagangan besar 
peralatan telekomunikasi, perdagangan besar suku cadang elektronik, perdagangan besar mesin, peralatan dan 
perlengkapan mesin pertanian; 

 
2. Aktivitas konsultan bisnis dan broker bisnis, aktivitas professional, ilmiah, dan teknis lainnya yang tidak termasuk 

dalam lainnya; 
 

3. Konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung lainnya, konstruksi jalan 
raya, konstruksi jembatan dan jalan layang, konstruksi jaringan irigasi, konstruksi bangunan elektrikal, 
konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya; 

 
4. Pertanian tanaman untuk bahan minuman, perkebunan buah kelapa, perkebunan buah kelapa sawit; dan 

 
5. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa, real estat atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. 
 
 Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Agro Dharma Unggul No. 51 tanggal 17 Januari 
2023, yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kabupaten Tangerang telah diterima 
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.09-0030202 tanggal 24 
Januari 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0013772.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 24 
Januari 2023, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MADU adalah sebagai berikut: 
 

 
Dewan Komisaris 
Komisaris : Suharta Budiman 
   
Direksi   
Direktur : Eunice M. Satyono 

 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mitra Agro Dharma Unggul No. 03 tanggal 03 Maret 
2020 yang dibuat di hadapan Surayya, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diterima dan dicatat 
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-0124597 tanggal 5 Maret 2020 dan 
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Mitra Agro Dharma Unggul No. AHU-AH.01.03-
0124598 tanggal 5 Maret 2020, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0044798.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 5 Maret 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 68 dan TBNRI No. 
026578., struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Mitra Agro Dharma Unggul adalah sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 248.000 248.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Samuel International 46.500 46.500.000.000 75,00 
PT Gerezim Prima Internasional 15.500 15.500.000.000 25,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 62.000 62.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 186.000 186.000.000.000  
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Modal dasar MADU adalah sebesar Rp248.000.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan miliar Rupiah) yang terbagi 
atas 248.000 (dua ratus empat puluh delapan) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu 
juta Rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 62.000 (enam puluh dua ribu) 
lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham 
yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. 
 
PT Bina Palangka Makmur (BPM) 
 
 Riwayat Singkat 
 
Berikut ini keterangan mengenai kantor BPM: 
 
Alamat : Jl. Mahir Kahar KM 2,5 

RT002/RWXIV 
Panarung 
Pahandut 
Kota Palangkaraya 
Provinsi Kalimantan Tengah 

 
BPM, perseroan terbatas yang berkedudukan di Palangka Raya, didirikan dengan nama PT Bina Palangka Makmur, 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 09 tanggal 5 April 2006 yang telah 
diubah berdasarkan Akta Perubahan Anggraran Dasar Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 40 tanggal 
30 April 2007, yang keduanya dibuat di hadapan Agustri Paruna, S.H., Notaris di Palangka Raya, yang telah 
mendapatkan pengesahan Menkumham melalui Surat Keputusan No. W23-000113 HT.01.01-TH.2007 tanggal 6 
Agustus 2007 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan tanggal 10 Desember 2015 (“Akta Pendirian BPM”). 
 
Anggaran Dasar BPM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BPM telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Perseroan 
Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 07 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, 
S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan 
No. AHU-005078.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 dan telah didaftar dalam Daftar No. AHU-
0015834.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023. 
 
Saat dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh BPM adalah aktivitas penjualan bahan 
bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI. 
 
 Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar BPM sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang 
Saham Perseroan Terbatas PT Bina Palangka Makmur No. 07 tanggal 25 Januari 2023, yang dibuat di hadapan 
Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, BPM memiliki maksud dan tujuan dalam bidang 
perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu. Untuk mencapai 
maksud dan tujuan tersebut, BPM dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair 
dan padat serta produk sejenisnya seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, 
bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan 
bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propane 
dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan. 
 
 Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Bina Palangka Makmur No. 36 tanggal 30 Maret 
2022 yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Pusat, yang telah 
diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0214511 tanggal 30 
Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0062875.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 30 Maret 
2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BPM adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Dra. Wilyanti Agusjosa 
Komisaris : Kurniadi Patriawan 
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Direksi   
Direktur Utama : Ramon Patriawan 
Direktur : Diarto Trisno Utomo 

 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT Bina Palangka Makmur No. 32 tanggal 
23 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Yulia Agustina, S.H., M.Kn., Notaris di Palangka Raya, yang telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074603.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 
September 2019 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178699.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 
September 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPM adalah sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 25.000 25.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

Dra. Wilyanti Agusjosa 15.000 15.000.000.000 60,00 
Ir. Teguh Patriawan 9.999 9.999.000.000 39,99 
Diarto Trisno Utomo 1 1.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 25.000 25.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
Modal dasar BPM adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang terbagi atas 25.000 (dua puluh 
lima ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar 
tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) lembar saham atau dengan nilai 
nominal sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham. 
 

PT Nusantara Makmur Lestari (NML) 
 
 Riwayat Singkat 
Berikut ini keterangan mengenai kantor NML: 
 
Alamat : Jl. Gondangdia Kecil Nomor 2A 

Kelurahan Cikini 
Kecamatan Menteng 
Kota Administrasi Jakarta Pusat 
Provinsi DKI Jakarta 

Telepon : (021) 3900880 
 
NML, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Nusantara Makmur Lestari, 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Makmur Lestari No. 04 tanggal 9 November 2009 
yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham 
melalui Surat Keputusan No. AHU-55968.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 17 November 2009 telah didaftar dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0076395.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 November 2009, dan telah diumumkan dalam 
tanggal 28 September 2010 BNRI No. 78 TBNRI No. 22070 (“Akta Pendirian NML”). 
 
Anggaran Dasar NML sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian NML telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Edaran PT 
Nusantara Makmur Lestari No. 51 tanggal 22 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Rudy Siswanto, S.H., pada 
waktu itu Notaris di Jakarta Utara, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya 
No. AHU- 0130007.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam 
database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Anggaran Dasar PT Nusantara Makmur Lestari No. AHU-AH.01.03-0497216 tanggal 28 Desember 2022 dan Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Nusantara Makmur Lestari No. AHU-AH.01.09-0136573 tanggal 28 
Desember 2022, dan ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0262365.AH.01.11.TAHUN 2022 
tanggal 28 Desember 2022 ("Akta NML No. 51/2022”). 
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Saat dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dijalankan oleh NML adalah aktivitas perusahaan 
Holding. 
 
 Kegiatan Usaha 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar NML sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang 
Saham Secara Edaran PT Nusantara Makmur Lestari No. 05 tanggal 6 April 2021, yang dibuat di hadapan Rudy 
Siswanto, S.H., Notaris di Jakarta Utara, telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham melalui Surat 
Keputusannya No. AHU-0022677.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam 
database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan 
Data Perseroan PT Nusantara Makmur Lestari No. AHU-AH.01.03-0235246 tanggal 14 April 2021, keduanya telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0068638.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 April 2021, serta telah 
diumumkan dalam BNRI No. 41 dan TBNRI No. 017080, NML memiliki maksud dan tujuan dalam bidang aktivitas 
jasa keuangan, bukan asuransi dan dana pensiun, aktivitas perusahaan holding dan industri makanan, industri 
minyak dan lemak nabati dan hewani, industri minyak mentah/murni kelapa sawit dan minyak goreng kelapa sawit. 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, NML dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
1. Kegiatan usaha aktivitas perusahaan holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), 

yaitu perusahaan yang menguasai asset dari sekelompok perusahaan subsidiary dan kegiatan utamanya adalah 
kepemilikan kelompok tersebut. “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan 
subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) 
dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan (KBLI 64200); 

 
2. Menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya, mencakup usaha 

perdagangan besar hasil pertanian dan hewan hidup lainnya yang belum diklasifikasikan di tempat lain. Termasuk 
dalam kelompok ini perdagangan besar bahan, sampah, sisaan pertanian dan hasil ikutan yang digunakan untuk 
makanan hewan, serta tanaman dan bibit tanaman lainnya yang belum disebutkan di atas (KBLI 46209); 

 
3. Menjalankan kegiatan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (Crude Palm Oil), mencakup usaha pengolahan 

kelapa sawit menjadi minyak mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya 
produk ini dipakai oleh industri lain (KBLI 10431); dan 

 
4. Menjalankan kegiatan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (crude palm kernel oil), mencakup usaha 

pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti kelapa sawit (Crude Palm Oil), mencakup usaha 
pengolahan inti kelapa sawit menjadi minyak mentah inti (crude palm kernel oil/CPKO) yang masih perlu diolah 
lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industry lain (KBLI 10432). 

 
 Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta NML No. 51/2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NML adalah sebagai berikut: 
 
Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Koesman Hermawan 
Komisaris : Ester Hartati Satyono 
   
Direksi   
Direktur Utama : Aries Liman 
Direktur : Julius Dharma Liman 

 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
Berdasarkan Akta NML No. 51/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham NML adalah sebagai 
berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 120.000 120.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

Aries Liman 54.842 54.842.000.000 50,00 
Koesman Hermawan 54.842 54.842.000.000 50,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 109.684 109.684.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 10.316 10.316.000.000  
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Modal dasar NML adalah sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terbagi atas 120.000 
(seratus dua puluh ribu) saham, masing-masing saham bernilai Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar 
tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 109.684 (seratus sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat) 
saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) oleh para Pemegang Saham yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham. 
 
12.PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN 
 
Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS 
untuk jangka waktu sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke 5 
(lima) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan 
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya tersebut berakhir, dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi 
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. 
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:  
 
Dewan Komisaris     
Komisaris Utama : Ester Hartati Satyono 
Komisaris : Robiyanto 
Komisaris Independen : Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy 
      
Direksi     
Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan 
Direktur : Kurniadi Patriawan 
Direktur : Miniwati Kasmita 

 
 

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: 
 
 Dewan Komisaris 
 
Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya 
pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta 
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang 
Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan 
Perseroan. 
 
Dewan Komisaris  
  

 

Ester Hartati Satyono 
Komisaris Utama 
 
Warga Negara Indonesia, umur 66 tahun. Ibu Ester Hartati Satyono telah menamatkan 
program Sarjana di University of San Fransisco dan memperoleh gelar Bachelor of Science 
pada tahun 1975. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan 
semenjak tahun 2008. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Direktur Marketing Regional 
Venus Marketing Services Pte Ptd (1976 – 1983), Direktur Utama PT Oceans Mitramas 
(1992 – 2006), CEO PT Indonesia Mariculture Industries (2009 – sekarang) dan jabatan 
terakhir sebagai Komisaris Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2020– sekarang). 
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Robiyanto 
Komisaris 
 
Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun. Bapak Robiyanto telah menamatkan program 
Doktoral Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Diponegoro pada 
tahun 2015 dan program Doktoral Ilmu Lingkungan, Fakultas Ilmu dan Teknologi 
Lingkungan di Universitas Katolik Soegijapranata pada tahun 2021. Sekarang, beliau 
menjabat sebagai Komisaris Perseroan semenjak tahun 2021. Sebelumnya beliau pernah 
dan masih berkarir sebagai Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Universitas Diponegoro 
(2016 – sekarang), Dosen Luar Biasa Magister Manajemen Universitas Katolik 
Soegijapranata Semarang (2016 – sekarang), Dosen Luar Biasa Magister Akuntansi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang (2017 – sekarang), Komite Audit PT 
Polytama Propindo (2020 – sekarang) dan jabatan terakhir sebagai Komisaris PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2021 – sekarang). 

 
 

 

 Rachmat Pambudy 
Komisaris Independen 
 
Warga Negara Indonesia, umur 62 tahun. Bapak Rachmat Pambudy telah menamatkan 
program Doktoral jurusan Studi Penyuluhan Pembangunan di Institut Pertanian Bogor 
pada tahun 1999. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan 
semenjak tahun 2020. Sebelumnya beliau telah menjabat sebagai Pejabat Struktural 
Departemen Pertanian (2004 – sekarang), Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan 
Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) (2015 – sekarang), Pendiri dan Dewan Pakar LSM 
Komite Pengawas dan Pemantau Pertanian (KP3I) (2016 – sekarang) dan jabatan terakhir 
sebagai Komisaris Independen PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2020 – sekarang).  
 

 
 Direksi 
 
Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan 
Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan pembatasan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS. 
 
 
Anggota Direksi 

 

  

  
 
 

Teguh Patriawan 
Direktur Utama 
 
Warga Negara Indonesia, umur 73 tahun. Bapak Teguh Patriawan telah menamatkan 
program Magister di Institut PPM pada tahun 1991. Sekarang, beliau menjabat sebagai 
Direktur Utama Perseroan semenjak tahun 2008. Sebelum memimpin Perseroan hingga 
saat ini, beliau telah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Bilateral, Biro 
Perencanaan Departemen Kehutanan (1981 – 1984), General Manager dan Direktur Sola 
Gratia Group (1981 – 1986), Direktur Utama Surya Dumai Group (1986 – 1993), CEO PT 
Binasawit Abadipratama (1993 – 2008) dengan jabatan terakhir sekarang sebagai 
Direktur Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2008 – sekarang). 
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Kurniadi Patriawan 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia, umur 34 tahun. Bapak Kurniadi Patriawan telah menamatkan 
kuliah di University of California dengan gelar Bachelor of Science pada tahun 2010. 
Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2021. 
Sebelumnya beliau memulai karir di Perseroan sebagai Asisten Direktur Utama (2011 – 
2016), Manager of Trading (2016 – 2021) dan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur 
Utama PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2021 – sekarang). 
 

 
 

 

 Miniwati Kasmita 
Direktur 
 
Warga Negara Indonesia, umur 56 tahun. Ibu Miniwati Kasmita telah menamatkan 
program Sarjana di Fakultas Ekonomi, Unika Atmajaya pada tahun 1990. Sekarang, beliau 
menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2017. Sebelumnya beliau berkarir 
sebagai Accounting di Dharma Samudera Fishing Industries (1989 – 1990), AVP 
Accounting PT Sinar Mas Agro Resources Tbk (1990 – 2016) dan jabatan terakhir sebagai 
Direktur PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (2017 – sekarang). 
 
 

 
Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai  dengan POJK 33/2014. 
 
Terdapat sifat hubungan kekeluargaan antara Direksi dengan pemegang saham Perseroan, yaitu antara  
• Ibu Eunice M. Satyono dengan Bapak Teguh Patriawan merupakan sepupu ipar; 
• Bapak Ir. Teguh Patriawan dengan Bapak Kurniadi Patriawan, dimana Bapak Ir. Teguh Patriawan merupakan 

ayah dari Bapak Kurniadi Patriawan. 
 
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang 
Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai 
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan. 
 
Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang 
Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah 
masa kerja berakhir. 
 
Tidak ada kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran 
Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek 
 
Tidak ada hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan 
 
Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan 
yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 
 
Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan 
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. 
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Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris tahun 
2022:  
 

Nama Jabatan 

Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dengan Direksi 

Rapat Internal Dewan 
Komisaris 

Jumlah Rapat Dewan 
Komisaris 

Jumlah dan (%) 
Kehadiran 

Jumlah dan  (%) 
Kehadiran Jumlah dan  (%) Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Jumlah 
Kehadiran % Jumlah 

Rapat 
Jumlah 

Kehadiran % Jumlah 
Rapat 

Jumlah 
Kehadiran % 

Ester Hartati Satyono Komisaris Utama 1 1 100 1 1 100 2 2 100 

Robiyanto Komisaris 1 1 100 1 1 100 2 2 100 

Rachmat Pambudy Komisaris 1 1 100 1 1 100 2 2 100 
 

 
Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi tahun 2022:  
 

Nama Jabatan 

Rapat Gabungan Dewan 
Komisaris dengan Direksi Rapat Internal Direksi Jumlah Rapat Direksi 

Jumlah dan (%) 
Kehadiran 

Jumlah dan  (%) 
Kehadiran Jumlah dan  (%) Kehadiran 

Jumlah 
Rapat 

Jumlah 
Kehadiran % Jumlah 

Rapat 
Jumlah 

Kehadiran % Jumlah 
Rapat 

Jumlah 
Kehadiran % 

Teguh Patriawan Direktur Utama 1 1 100 5 5 100 6 6 100 

Kurniadi Patriawan Direktur 1 1 100 5 5 100 6 6 100 

Miniwati Kasmita Direktur 1 1 100 5 5 100 6 6 100 
 

 
Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:  

 (dalam Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2021 2020 2019 

Dewan Komisaris 908.000.000 917.200.000 1.451.200.000 1.915.533.500 1.560.000.000 

Dewan Direksi 4.876.000.000 3.884.000.000 6.140.800.000 5.637.500.000 5.396.000.000 

 
Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.  
 
Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS 
dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 
 
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, 
selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. 
 
Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. 
 
Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk 
itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai 
pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, conference yang dapat meningkatkan 
efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.  
 
Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Pedoman 
Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen 
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 Tata Kelola Perseroan 
 
Tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan 
untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu 
dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham 
dan pemangku kepentingan.  

 
Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh 
aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam 
menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik 
akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan 
dalam meraih sasaran-sasaran usahanya. 
 
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, 
selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan 
memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris 
Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Audit dan telah menunjuk 
Komisaris Independen. 
 
Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan 
nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki 
Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur 
Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut: 
 

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan. 
 

2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik. 
 

3. Peningkatan manajemen risiko. 
 

4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat 
dinamis. 
 

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. 
 
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, 
selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. 
 
Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. 
 
 Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 
 
Perseroan telah menunjuk Petrus Herobe Whiskynanto sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk No. 002/DIR/IX/2021 tanggal 26 
September 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. 
 
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang 
Pasar Modal; 
 

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 
 

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan termasuk diantaranya: 
a. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk kesediaan informasi dalam situs web 

Perseroan; 
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara tepat waktu; 
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c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham: 
i. Persiapan logistik untuk pelaksanaan RUPS dan laporan tahunan; 
ii. Menyiapkan seluruh materi RUPS dan menyampaikan pengumuman, panggilan dan agenda RUPS 

serta hasil RUPS kepada OJK dan masyarakat khususnya pemegang saham secara tepat waktu; 
iii. Persiapan tata tertib RUPS; 
iv. Mempersiapkan berita acara RUPS bersama-sama dengan notaris dan departemen hukum. 

 
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan  
f. Bertanggung jawab atas proses penyusunan dan penyampaian laporan tahunan. 

 
4. Bertindak sebagai penghubung antara Perseroan dengan Pemegang Saham, OJK dan pemangku 

kepentingan lainnya; 
 

5. Mewakili Pereseroan dalam korespondensi dengan otoritas pasar modal sesuai dengan kewenangan yang 
diberikan oleh Perseroan; 

 
6. Menyampaikan laporan berkala paling kurang 1 kali dalam 1 tahun mengenai pelaksanaan fungsi Sekretaris 

Perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris  
 
Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 
35/2014. 
 
Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris 
Perusahaan harus mengikuti Pendidikan dan/atau pelatihan. 
 
Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan: 
 
Nama : Petrus Herobe Whiskynanto 
Jabatan : Sekretaris Perusahaan 
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav.1, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi,  

Kota Administrasi Jakarta Selatan 12980, Provinsi DKI Jakarta 
Telepon : (62 21) 8354 045 
E-mail : corporate.secretary@nssgroup.id 
 
Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut: 
 

Periode Jabatan Nama Perusahaan 
2021 - sekarang Sekretaris Perusahaan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 

2008 - 2021 Senior Manager Accounting PT Nusantara Sawit Persada 
2002 - 2008 Supervisor Accounting PT Sinar Mas Agro Resources Tbk 
1999 - 2002 Staf Accounting PT Binasawit Abadi Pratama 

 
 Unit Audit Internal 
 
Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, 
sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015. 
 
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT 
NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk No. 001/DIR/IX/2021, tanggal 26 September 2021 yang mana tugas, fungsi, 
tanggung jawab, dan wewenang Unit Audit Internal Perseroan diatur dalam Piagam Unit Audit Internal, tanggal 24 
September 2021.  
 
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi dan Surat Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, 
Perseroan juga telah menunjuk Titus Andi Kurnia selaku Kepala Unit Audit Internal dengan masa jabatan selama 
lima tahun sebagai Kepala Unit Audit Internal.  
 
Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil optimal, Unit Audit Internal diberikan wewenang 
untuk: 
 
1. Menentukan strategi, ruang lingkup, metode dan frekuensi Audit Internal secara independen; 
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2. Memperoleh informasi-informasi dari seluruh unit kerja dan karyawan di lingkungan Perseroan dan Anak 
Perusahaan. Informasi ini berupa dokumen, data soft file, catatan, maupun keterangan dari unit kerja dan 
karyawan yang dimaksud selama relevan dengan lingkungan pemeriksaan; 
 

3. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan Entitas Anak Perseroan terkait dengan tugas 
dan fungsinya; 
 

4. Berkomunikasi langsung dan/atau mengadakan rapat secara berkala maupun insidentil dengan Direksi, Dewan 
Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; 
 

5. Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direksi dan Komite Audit; 
 

6. Melakukan aufit atas anak perusahaan, unit kerja dan atau personil; 
 

7. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal. 
 

Tanggung jawab Audit Internal adalah mengevaluasi dan melakukan peningkatan efektifitas manajemen risiko, 
proses pengendalian, dan proses tata kelola terhadap Perseroan sehingga misi tercapai. Dalam tanggung jawab 
tersebut, Unit Audit Internal harus: 

 
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan; 
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pemaparan signifikan terhadap risiko dan berkontribusi terhadap 

peningkatan manajemen risiko dan sistem kendali; 
3. Membantu Perseroan dalam mempertahankan kendali efektif dengan mengevaluasi efektifitas dan efisiensi 

pengendalian tersebut demi mencapai keadaan berikut ini: 
a.Informasi keuangan dan operasional yang handal dan memiliki integritas; 
b.Operasional yang efisien dan hasil yang efektif; 
c.Aset terlindungi; dan 
d.Tindakan dan keputusan Perseroan berjalan sesuai dengan undang-undang dan peraturan. 
 

4. Aktivitas Audit Internal harus memberi kontribusi pada proses tata kelola perusahaan dengan mengevaluasi 
dan meningkatkan proses yang membuat: 
a.Nilai dan sasaran ditetpkan dan dikomunikasikan; 
b.Pencapaian sasaran terpantau; 
c.Akuntabilitas terjamin; dan 
d.Nilai-nilai Perseroan terus dilestarikan 
 

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris; 

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; 
7. Bekerja sama dengan Komite Audit; 
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan; 
 
Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup tugas Audit Internal Perseroan mencakup aspek-aspek sebagai berikut: 
 
1. Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan pengendalian internal yang dijalankan Perseroan; 
2. Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan manajemen risiko yang dijalankan Perseroan; 
3. Mengevaluasi efektifitas dan kecukupan penilaian Perseroan atas tata kelola perusahaan dan 

kesinambungannya. 
 
Masa tugas anggota Unit Audit Internal adalah selama 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan 
Dewan Komisaris Perseroan. 
 
Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut: 
 
Struktur Unit Audit Internal 
Ketua : Titus Andi Kurnia untuk selanjutnya disebut sebagai (“Kepala Unit Audit Internal”) 
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Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut: 

Periode Jabatan Nama Perusahaan 
2011 - sekarang Ketua Unit Audit Internal PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 

2008 - 2011 Manajer Akuntansi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 
2005 - 2007 Asisten Manajer Akuntansi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 
1998 - 2004 Staf Akuntansi PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 

 
 Komite Nominasi dan Remunerasi 
 
Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memutuskan 
untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan 
mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini 
akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
 
Perseroan telah menyusun pedoman sehubungan dengan fungsi nominasi dan remunerasi sebagaimana dituangkan 
dalam Pedoman Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi remunerasi dan nominasi tanggal 24 September 2021 
yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.  
 
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:  
 
1. Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan: 
i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan 
iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 

 
b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang 

telah disusun sebagai bahan evaluasi; 
 

c. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; 
 

d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan keapada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS). 

 
2. Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi 
dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; 

 
b. Menentukan: 

i. struktur remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan 
Direksi untuk disampaikan keapda RUPS, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja 
individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bago pemegang saham, pertimbangan sasaran dan 
strategi jangka panjang Perseroan; 

ii. kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif (anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris) dan karyawan 
pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi 

iii. besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 
 
Sesuai Pasal 7 ayat (1) POJK 34/2014, setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen 
dalam melaksanakan fungsinya. Yang dimaksud bertindak independen telah diuraikan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 
(1) POJK 34/2014, yakni menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan 
secara profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain. Dengan demikian, tindakan 
independen harus dimaknai profesional, mandiri, dan objektif.  
 
 Komite Audit 
 
Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.  
 
Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nusantara Sawit Sejahtera 
Tbk No. 002/DEKOM/IX/2021, tanggal 25 September 2021, yang mana tugas, fungsi, tanggung jawab, dan 
wewenang Komite Audit dan Risiko Perseroan diatur dalam Piagam Komite Audit dan Risiko, tanggal 24 September 
2021. 
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Tugas, tanggung jawab serta wewenang Komite Audit adalah sebagai berikut: 
 
1. Menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara 

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan. 
2. Menelaah ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan 

Perseroan.  
3. Memberikan pendapat independen  dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas 

jasa yang diberikan. 
4. Memberikan rekomendasi keapada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan 

pada independensi, ruang 
 
Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut: 
 
Struktur Komite Audit 
Ketua : Rachmat Pambudy 
Anggota : Budi Wijana 
Anggota : Erni 
 
Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut: 
 
1. Ketua – Rachmat Pambudy 

Periode Jabatan Nama Perusahaan 
2021 - sekarang Ketua Komite Audit PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
2021 - sekarang Ketua Komite Nominasi dan Remunasi PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
2020 - sekarang Komisaris Independen  PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
2016 - sekarang Pendiri dan Dewan Pakar  LSM Komite Pengawas dan Pemantau Pertanian (KP3I) 
2015 - sekarang Wakil Ketua Dewan Pembina  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) 
2004 - sekarang Pejabat Struktural  Departemen Pertanian 

 
2. Anggota – Budi Wijana 

Periode Jabatan Nama Perusahaan 
2021 – sekarang Anggota Komite Audit PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 

2010 - 2020 Komisaris PT Purimas Sasmita 
2010 – 2020 VP Commissioner PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk 
2008 – 2020 Managing Director Finance PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk 
1997 - 2008 Business Control Director PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk 

 
3. Anggota – Erni 

Periode Jabatan Nama Perusahaan 

2021 - sekarang Anggota Komite Audit PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
2011 - 2012 Business Analyst PT Ekamas International 
2006 - 2010 Financial Controller PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 
2000 - 2006 Corporate Fiannce Asia Pulp & Paper, Co. Ltd 
1999 - 2000 Staf Finance PT National Gobel 

 
Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, dengan tingkat 
kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Rapat Komite Audit telah dilaksanakan 
sebanyak 5 (lima) kali. 
 
 Sistem Pengendalian Internal 
 
Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan 
karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan 
sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan 
terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah. 
 
Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga 
dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin 
timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas 
pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari: 
 
a. Penyusunan pedoman Good Corporate Governance (GCG); 
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b.  Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada 
Perseroan; 

c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP); 
d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit; 
 
Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak 
ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk 
selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut. 
 
 Upaya Pengelolaan Risiko 
 
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI 
Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya 
antara lain: 
 
A. Risiko Utama Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan dan Entitas Anak 

 
Risiko Perseroan Berkaitan Dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya 

 
Perseroan akan selalu mengawasi dan memonitor kegiatan usaha Entitas Anak dengan melakukan kunjungan 
ke fasilitas produksi dan perkebunan Entitas Anak serta senantiasa membuka ruang diskusi bersama dengan 
para pegawai di lapangan sehingga setiap kendala atau hambatan yang dialami dapat segera dimitigasi bersama 
dengan Perseroan. Dengan demikian kegiatan usaha Entitas Anak dapat berjalan sesuai dengan arahan dari 
Perseroan selaku perusahaan induk. Selain itu, Entitas Anak dapat secara konsisten melakukan pembayaran 
kepada Perseroan atas aktivitas konsultasi manajemen lainnya. 

 
B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak 
 

Perseroan 
 

1. Risiko Ketergantungan Terhadap Entitas Anak 
 
Untuk menghadapi risiko ketergantungan terhadap Entitas Anak, Perseroan memonitor kinerja seluruh 
Entitas Anak dengan melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas permasalahan, perkembangan 
dan rencana Entitas Anak ke depan yang bersangkutan agar kinerja keuangan Entitas Anak meningkat. 

 
Entitas Anak 
 
1. Risiko Fluktuasi Harga Pasar Komoditas CPO Terhadap Entitas Anak 

 
Risiko fluktuasi harga pasar komoditas CPO tidak dapat dihindari oleh Entitas Anak. Meskipun demikian, 
Entitas Anak berusaha untuk mengatasinya dengan menggunakan metode harga rata-rata selama kurang 
lebih 8 hari sebagai dasar penentuan harga penjualan dengan mitra jangka panjang. 
 

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi 
 
Perseroan dan Entitas Anak akan merancang seluruh investasi ataupun rencana aksi korporasi dengan 
menyertakan konsultan keuangan dan hukum dengan prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi adanya 
hambatan dalam pelaksanaannya. 
 

3. Risiko Persaingan Usaha 
 
Perseroan dan Entitas Anak akan selalu berusaha untuk meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki 
serta membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan pemasok dan pelanggan sehingga 
dapat terus bersaing. Selain itu, Perseroan dan Entitas Anak juga memiliki tim lapangan yang secara rutin 
memantau dan meningkatkan proses produksi sehingga dapat memberikan kualitas yang terbaik. 
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4. Risiko Kegagalan Memperoleh Perizinan yang Dibutuhkan untuk Kegiatan Usaha 

 
Perseroan dan Entitas Anak akan terus melakukan komunikasi secara intensif bersama seluruh elemen di 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar dapat terus mematuhi seluruh peraturan maupun 
perundang-undangan yang sedang berlaku maupun yang akan berlaku di kemudian hari. 
 

5. Risiko Perubahan Teknologi 
 
Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Perseroan selalu berusaha untuk memperbaharui serta 
melakukan pemeliharaan rutin terhadap seluruh teknologi yang digunakan sehingga dapat mendukung 
kegiatan usaha Entitas Anak.  

 
6. Risiko Iklim atau Cuaca 

 
Perseroan dan Entitas Anak senantiasa berupaya untuk memanfaatkan data dan mempelajari siklus 
perubahan iklim dan cuaca pada masa lampau untuk meminimalkan dampak risiko iklim atau cuaca terhadap 
tanaman. 

 
7. Risiko Ketersediaan Sumber Daya 

 
Perseroan dan Entitas Anak akan menjamin kecukupan modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi 
adanya gangguan pengiriman maupun ketersediaan bahan baku. 

 
8. Risiko Sosial dan Ketenagakerjaan 

 
Perseroan dan Entitas Anak akan senantiasa menjalin komunikasi dengan masyarakat dan kepala daerah di 
kawasan operasional Perseroan dan Entitas Anak. 
 

9. Risiko Kenaikan Pergerakan Tingkat Suku Bunga 
 
Perseroan dan Entitas Anak akan selalu melakukan pengendalian terhadap utang yang dimiliki dengan 
melakukan pembayaran tepat waktu sehingga membuat rasio utang Perseroan dan Entitas Anak tetap pada 
level yang stabil. 

 
C. Risiko Umum 

 
1. Risiko Kondisi Perekonomian Makro dan Global 

 
Perseroan akan selalu mengikuti update informasi mengenai kondisi perekonomian makro dan global dan 
akan menyiapkan strategi-strategi untuk menyesuaikan kondisi Perseroan dengan kondisi ekonomi makro 
dan global. 
 

2. Risiko Tuntutan Hukum 
 
Perseroan senantiasa menjaga relasi yang baik dengan pihak lain dengan cara memberikan pelayanan yang 
sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam perjanjian. 

 
D. Risiko bagi Investor yang Berhubungan dengan Saham 

 
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum 

 
Perseroan akan selalu berusaha meningkatkan kinerja operasional dan keuangan Perseroan serta selalu 
melakukan keterbukaan informasi kepada investor dan analis pasar modal sehingga performa Perseroan 
dapat tersampaikan kepada investor sehingga saham Perseroan dapat terjaga likuiditasnya. 
 

2. Risiko Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat 
Menyebabkan Penurunan Harga Saham 
 
Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para investor keterkaitan kondisi di negara lain dengan 
performa operasional, keuangan dan saham Perseroan sehingga investor dapat memahami kondisi tersebut. 
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3. Risiko Fluktuasi Harga Saham 

 
Perseroan berinisiatif melakukan diskusi dengan investor dan para analis sehingga dapat memberikan 
pertimbangan bagi investor dalam menentukan keputusan investasi di tengah fluktuasi harga saham. 
 

4. Risko Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang 
 
Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan peraturan yang ada sehingga investor 
dapat mengetahui aksi korporasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa yang akan datang. 

 
5. Risiko Pembagian Dividen 

 
Perseroan akan berusaha meningkatkan performa keuangan sehingga dapat menghasilkan kondisi keuangan 
yang dapat mendukung dibagikannya dividen kepada investor. Selain itu Perseroan akan melakukan update 
informasi kepada investor sehingga investor dapat memahami kondisi yang sedang dialami Perseroan dalam 
rangka memutuskan membagiakn dividen pada saat RUPS. 

 
 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility/CSR) 

 
Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai kegiatan CSR sebagai berikut: 
 
No Informasi Kegiatan Pelaksana Tahun Pelaksanaan 

1 Sunatan Masal di Desa - desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018-2022 

2 Bantuan Paket Sembako dan Peralatan untuk Penanganan serta Pencegahan Covid-19 Kab. Kotim dan Kab. Gunung Mas PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2020-2022 

3 Memberikan bantuan berupa meja dan kursi serta pembukaan lapangan bola untuk SMP Negeri 2 Kota Besi PT. NSP 2019, 2022 

4 Pemberian bantuan berupa perangkat komputer untuk SD dan SMP di Desa Kandan, Palangan dan Tehang PT. NSP 2018, 2022 

5 Penyaluran bantuan berupa meja dan kursi Sekolah untuk guru-guru dan murid di Desa - desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018-2022 

6 Pemberian bantuan berupa material untuk pembangunan pintu gerbang SMP Negeri 2 Manuhing PT. PMM 2018 

7 Pelaksanaan kegiatan Posyandu dan Imunisasi di Desa - desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018 – 2022 

8 Pemberian Makanan Sehat bagi Balita di Desa - desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018 – 2022 

9 Pemberian bantuan sembako untuk korban banjir di Kab. Kotawaringin Timur PT. NSP 2018 – 2022 

10 Pemberian bantuan material untuk pembangunan pos keamanan lingkungan di Desa Kandan, Kec.Kota Besi PT. NSP 2018 

11 Perbaikan jalan desa atau jembatan desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018-2022 

12 Pemberian bantuan dalam rangka Peringatan HUT RI pada desa - desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018-2022 

13 Pemberian Insentif Guru TK, SD, SMP dan Beasiswa untuk Sekolah desa - desa sekitar perusahaan PT. NSP, PT.BSP 
dan PT.PMM 2018-2022 

14 Pemberian bantuan material untuk Desa Bereng Malaka dan Tumbang Telaken PT. PMM 2020 
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 Struktur Organisasi Perseroan 

 
 
13.SUMBER DAYA MANUSIA 
 
Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah karyawan beserta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak 
sebanyak 148 karyawan tetap. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan, Direksi dan Dewan 
Komisaris menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status dan lokasi karyawan Perseroan dan Entitas Anak: 
 
 Perseroan 
 
Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Karyawan Tetap 41 5 - - 

Karyawan Kontrak              -                 -                 -                 -    

Jumlah 41 5 - - 

 
Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Head Manager 2 2              -                 -    

Senior Manager 4 2              -                 -    

Manajer 4 -              -                 -    

Assistant Manager 5 1              -                 -    

Senior Supervisor 14 -              -                 -    

Supervisor 10 -              -                 -    

Staff 2 -              -                 -    

Jumlah 41 5 - - 
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Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

SD                1               -                 -                 -    

SMA/SMK                4               -                 -                 -    

D3-D4                7               -                 -                 -    

S1             22                 3               -                 -    

S2                7                 2              -                 -    

Jumlah             41  5                           -                 -    

 
Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

20-29                6               -                 -                 -    

30-39             14                 1               -                 -    

40-49             17                 2               -                 -    

50-59                2                 1               -                 -    

60-69               1                 -               -                 -    

70-79                1                 1               -                 -    

Jumlah             41              5               -                 -    

 
Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Head Office             41  5 - - 

Jumlah             41 5 - - 

 
Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019  sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Human Capital 1  -    -    -    

IT 7  -    -    -    

Trading & Downstream 1  1  -    -    

Operation 9 1 - - 

Procurement 3 - - - 

Group Finance 19 2 - - 

Unit Audit Internal 1  1  -    -    

Jumlah 41  5   -    -    
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 Entitas Anak 
 
Komposisi karyawan Entitas Anak berdasarkan status kepegawaian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Karyawan Tetap 97 134 141 136 

Karyawan Kontrak -    -    -    -    

Jumlah 97 134 141 136 

 
Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Head Manager              -                 -    6 5 

General Manager                1                 1  1 1 

Senior Manager              -                   2  4 4 

Manager             15              12  12 12 

Assistant Manager             10              16  14 15 

Senior Supervisor             28              42  41 40 

Supervisor             43              59  61 57 

Staff              -                   2  2 2 

Jumlah 97 134 141 136 

 
Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

SD              -                   1                 1                 1  

SMA/SMK              29              31              27              29  

D1 – D2                2                 2                 2                 2  

D3 – D4                9              16              16              16  

S1             57              79              86              81  

S2              -                   5                 9                 7  

Jumlah 97 134 141 136 

 
Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang usia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

20-29                8              18              16              19  

30-39             34              47             53              50  

40-49             39              54              56              51  

50-59             14              14              13              12  

60-69                2                 1                 2                 3  

70-79              -                 -                   1                 1  

Jumlah 97 134 141 136 
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Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan lokasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 
dan  31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Head Office (Kalimantan)           97  97 95 93 

Kebun              -    37 46 43 

Jumlah 97 134 141 136 

 
Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan aktivitas utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Human Capital              -                   1               1                 1    

IT                2              10                 12                 11  

Infrastructure & Workshop                9                 7                 7                 6  

Operation             81              90            90            89  

Research & Development                3                 3                 3                 2  

Procurement                1                 4                 4                 4  

Group Finance                1              18                 21                 20  

Unit Audit Internal              -                   1               2                 2    

Jumlah 97 134 141 136 

 
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiki tenaga kerja asing. 
 
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai pegawai yang memiliki keahlian khusus yang 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja Perseroan. 
 
Gaji karyawan telah memenuhi UMR yang berlaku. 
 
 Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan 
 
Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi 
karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak 
dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut: 
 

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan); 
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan); 
- Dana Pensiun Karyawan 
- Tunjangan Hari Raya 
- Tunjangan Transportasi 
- Tunjangan Staf 

 
 Serikat Pekerja 
 
Perseroan tidak memiliki serikat pekerja. Pekerja adalah aset Perseroan sehingga hubungan Perseroan dan 
karyawan mengutamakan azas kekeluargaan. 
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14.PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN 
KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI 
ENTITAS ANAK  

 
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak (kecuali PMM), Dewan Komisaris dan Direksi 
Perseroan, serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak, tidak sedang: 
a. menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, 

penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata usaha negara, hubungan industrial, dan/atau 
arbitrase pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 
Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun, klaim dari pihak manapun 
serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau perselisihan apapun diluar lembaga peradilan 
termasuk namun tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, 
yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan; dan 

b. menghadapi suatu perkara pada lembaga peradilan manapun di luar negeri yang berdampak material atas 
kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan rencana penawaran umum perdana Perseroan. 

 
PMM saat ini sedang menghadapi Perkara perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun dengan register perkara No. 
5/Pdt.G/2022/PN.Kkn dengan tanggal pendaftaran 03 Februari 2022 dan telah mendapatkan Putusan Banding No. 
93/PDT/2022PT.PLK tanggal 10 November 2022. 
 
PMM pada tanggal 30 Maret 2017 telah melakukan pembebasan lahan atau ganti rugi kepada Santi DM (Tergugat 
III) atas sebidang tanah yang terletak di Desa Bereng Malaka, Pecamatan Rungan, Kabupaten Gunung mas dengan 
ukuran luas 4 Ha dan dilakukan  dihadapan para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Bereng Malaka Dan 
Camat  Rungan (“Objek Sengketa”). Menurut Megawati SKM (Penggugat), Megawati SKM (Penggugat) adalah 
pemilik sah atas Objek Sengketa berdasarkan jual beli antara Megawati SKM (Penggugat) dengan Lena (Tergugat 
II), oleh   karenanya   penguasaan   dan   pemanfaatan   PMM terhadap Objek Sengketa berdasarkan perjanjian 
ganti rugi atas Santi DM (Tergugat III) adalah perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi 
Megawati SKM (Penggugat). 
 
Atas hal tersebut Megawati SKM (Penggugat) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PMM 
(Tergugat I), Lena (Tergugat II), dan Santi DM (Tergugat III) dan meminta kepada Pengadilan untuk untuk 
menyatakan bahwa Megawati SKM (Penggugat) merupakan pemilik yang sah atas Objek Sengketa dan meminta 
ganti rugi kepada PMM (Tergugat I). Namun, baik Pengadilan Negeri Kuala Kurun dan Pengadilan Tinggi 
Palangkaraya telah memutus dan menyatakan pembayaran ganti rugi tanggal 30 Maret 2017 atas Objek Sengketa 
dari PMM kepada Santi DM (Tergugat III) adalah sah demi hukum dan menyatakan PMM (Tergugat I) adalah pihak 
yang berhak atas Objek Sengketa. 
 
Berdasarkan hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelurusan Perkara Pengadilan Negeri Kuala Kurun saat ini 
Megawati SKM (Penggugat) telah mengajukan permohonan kasasi, dan berdasarkan konfirmasi dari PMM saat ini 
telah memberikan jawaban atas memori kasasi yang diajukan oleh Megawati S.K.M. (Pemohon/Penggugat) dan 
sekarang sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. 
 
Atas perkara hukum yang yang melibatkan PMM sebagaimana disebutkan di atas secara material tidak 
mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan operasional PMM, keadaan keuangan PMM 
serta rencana penggunaan dana atas pelaksanaan Penawaran Umum. 
 
15.KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK 
 
Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut: 
 

No. Entitas Anak Domisili Jenis Usaha Persentase 
Kepemilikan 

Tahun 
Operasional 

Tahun Mulainya 
Investasi 
Perseroan 

*Total Aset 
Entitas Anak  

Terhadap Total 
Aset 

Konsolidasian 
(%) 

1. PT Nusantara Sawit Persada 

Kotawaringin 
Timur, 

Kalimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 

Pabrik Pengolahan 
Kelapa Sawit 

99,99% 2009 2009 56,1 

2. PT Borneo Sawit Perdana Kotawaringin 
Timur, 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% 2010 2015 29,3 
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No. Entitas Anak Domisili Jenis Usaha Persentase 
Kepemilikan 

Tahun 
Operasional 

Tahun Mulainya 
Investasi 
Perseroan 

*Total Aset 
Entitas Anak  

Terhadap Total 
Aset 

Konsolidasian 
(%) 

Kalimantan 
Tengah 

3. PT Prasetya Mitra Muda 
Gunung Mas, 
Kalimantan 

Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% 2015 2015 20,4 

4. PT Bina Sarana Sawit Utama 
Kapuas, 

Klaimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% Belum beroperasi 2009 1,0 

5. PT Hamparan Mitra Abadi 
Kapuas, 

Kalimantan 
Tengah 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 99,99% Belum beroperasi 2018 0,8 

*Posisi 31 Juli 2022 
 
PT Nusantara Sawit Persada (NSP) 
 
Riwayat Singkat 
 
Alamat : Menara Imperium Lt. 20 Suite C 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1. 
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi 
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

 
NSP, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas 
PT Nusantara Sawit Persada No. 07 tanggal 17 November 2008 yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan PT 
Nusantara Sawit Persada No. 07 tanggal 7 Juli 2009, yang keduanya dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., 
Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-
32707.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0042763.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 (“Akta Pendirian NSP”). 
 
Anggaran Dasar NSP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian NSP telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Persada  
No. 21 tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok 
sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-
0042767.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118167.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 23 Juni 2022.  
 
Perseroan telah melakukan investasi di NSP pada tahun 2009. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan NSP ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta 
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Untuk mencapai maksud dan 
tujuan tersebut, NSP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
 
1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi perkebunan buah 

kelapa sawit yang mencakup kegiatan usaha perkebunan mulai dari kegiatan pengolahan lahan, 
penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan buah kelapa sawit, termasuk kegiatan 
pembibitan dan pembenihan tanaman buah kelapa sawit (01262). 

 
2. Menjalankan usaha-usaha dalam industri pengolahan meliputi industri minyak mentah kelapa sawit (crude 

palm oil) yang mencakup kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit menjadi minyak mentah (crude palm 
oil/cpo) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain (10431). 
 

3. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan 
sepeda motor meliputi: 
 
a. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar minyak 

dan lemak nabati, termasuk margarin (46315). 
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b. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar 
hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit, termasuk 
perdagangan besar bibit buah yang mengandung minyak (46202). 
 

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian NSP, modal dasar NSP berjumlah Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah) 
terbagi atas 40.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari modal dasar 
tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 10.000 saham senilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh 
miliar Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut: 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 40.000 40.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Nusantara Sawit Sejahtera 9.999 9.999.000.000 99,99 
Ir. Teguh Patriawan 1 1.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 10.000 10.000.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 30.000 30.000.000.000  
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Persada No. 04 tanggal 7 Agustus 
2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054113.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 
Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0316381 tanggal 20 Agustus 2019, yang keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0142441.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, modal dasar NSP yang semula sebesar 
Rp412.400.000.000,- (empat ratus dua belas miliar empat ratus juta Rupiah) ditingkatkan menjadi 
Rp475.037.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta Rupiah) terbagi atas 475.037 saham, 
masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang 
semula sebesar Rp412.400.000.000,- (empat ratus dua belas miliar empat ratus juta Rupiah) menjadi sebesar 
Rp475.037.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh tujuh juta Rupiah) melalui kompensasi 
tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp62.637.000.000,- (enam puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh 
juta Rupiah).  
 
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 475.037 saham, oleh para pemegang 
saham dengan rincian sebagai berikut: 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 475.037 475.037.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Nusantara Sawit Sejahtera 475.036 475.036.000.000 99,99 
Ir. Teguh Patriawan 1 1.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 475.037 475.037.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Persada No. 05 tanggal 29 
September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima 
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Persada No. AHU-AH.01.09-0061386 tanggal 04 
Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196808.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 
Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi NSP terdiri dari: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : Ester Hartati Satyono 
Komisaris : Jeffrey Sadeli 
Komisaris : Dra. Wilyanti Agusjosa 
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Direksi   
Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan 
Direktur : Miniwati Kasmita 

 
Perizinan Entitas Anak 
 
Hingga tanggal Prospektus ini, NSP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:  
 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No.Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha 
1. Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 
 

8120117182978 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

melalui Sistem OSS 
RBA 

Diterbitkan 
tanggal 27 
November 
2018  dan 

dicetak melalui 
sistem OSS 

RBA tanggal 7 
April 2022 

(sebagaimana 
perubahan ke-
147 tertanggal 
7 April 2022 

yang 
merupakan 
perubahan 
terakhir) 

Berlaku selama 
menjalankan 

kegiatan usaha 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-
undangan 

Kode KBLI: 
01262 dan 10431 

 
NIB merupakan 
identitas NSP 
dalam rangka 
pelaksanaan 

kegiatan berusaha 
 

NIB adalah bukti 
Pendaftaran 
Penanaman 

Modal/Berusaha 
yang sekaligus 

merupakan 
pengesahan Tanda 

Daftar 
Perusahaan, 

Angka Pengenal 
Importir, hak 

akses kepabeanan 
dan bukti 

pemenuhan 
laporan pertama 
kewajiban Lapor 
Ketenagakerjaan 

di Perusahaan 

2. Surat Keterangan 
Domisili Usaha 

504/223/MBH.BANG/VI/2022 Kelurahan Mentawa 
Baru Hilir 

21 Juni 2022 Berlaku sampai 
dengan tanggal  21 

Juni 2023 

- 

504/20/MBH.BANG/VI/2021 Kelurahan Mentawa 
Baru Hilir 

8 Juni 2021 Berlaku selama 1 
Tahun sampai 

dengan tanggal 8 
Juni 2022 

- 

3. NPWP 
 

02.604.789.4-018.000 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

- - - 

02.604.789.4-712.001 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Sampit 

- - - 

4. Surat Keterangan 
Terdaftar 

 

S-5450KT/WPJ.04/KP.0203/2018 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

23 November 
2018 

- - 
 
 

S-9149KT/WPJ.29/KP.0403/2017 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Sampit 

14 Desember 
2017 

- - 

5. Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena 

Pajak 

S-806PKP/WPJ.04/KP.0203/2018 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

23 November 
2018 

- Kewajiban Pajak 
PPN, PPnBM 

 
Telah dikukuhkan 

sebagai 
Pengusaha Kena 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No.Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Pajak terhitung 
sejak 7 Maret 

2013 
6. Surat Persetujuan 

Pemusatan Tempat 
Pajak 

Pertambahan Nilai 
Terutang 

KEP-283/WPJ.04/2019 Direktorat Jenderal 
Pajak 

20 Mei 2019 
(mulai berlaku 

sejak pajak 
Juni 2019) 

Berlaku sampai 
dengan Mei 2024 

- 

Perizinan terkait dengan Lingkungan 
7. Keputusan 

Gubernur 
Kalimantan Tengah 
tentang Kelayakan 
Lingkungan Hidup 

Pembangunan 
Perkebunan 

188.44/281/2013 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

7 Mei 2013 - Berdasarkan Pasal 
49 ayat (3) huru a 

Peraturan 
Pemerintah No. 
22/2021 tentang 
Penyelenggaraan 
Perlindungan dan 

Pengelolaan 
Lingkungan Hidup, 
Surat Keputusan 

Kelayakan 
Lingkungan Hidup 
yang ditetapkan 

oleh Menteri, 
gubernur, atau 
bupati/wali kota 

merupakan bentuk 
Persetujuan 
Lingkungan.   

8. Keputusan Ketua 
Komisi Penilai 

Analisis Mengenai 
Dampak 

Lingkungan Hidup 
Provinsi 

Kalimantan Tengah 

660/590/II/LBH/2012 Badan Lingkungan 
Hidup Provinsi 

Kalimantan Tengah 

31 Juli 2012 - - 

9. Keputusan 
Gubernur 

Kalimantan Tengah 
tentang Izin 
Lingkungan 

Pembangunan 
Perkebunan Kelapa 

Sawit 

188.44/282/2013 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

7 Mei 2013 Berlaku sampai 
dengan berakhirnya 
izin usaha dan/atau 

kegiatan NSP 

- 

10. Keputusan Kepala 
Dinas Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur tentang Izin 

Penyimpanan 
Sementara Limbah 
Bahan Berbahaya 
dan Beracun NSP 

 

020/DPMPTSP-PT/LB3/X/2018 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

9 Oktober 2018 Berlaku selama 5 
Tahun terhitung 
sejak tanggal 

ditetapkan 

- 

11. Rekomendasi 
Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

dan Upaya 
Pemantauan 

Lingkungan Hidup 
(UKL-UPL) Pabrik 

 

660/47/Rkm/UKL-UPL/BLH/II/2014 Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

28 Februari 
2014 

- - 

12. Keputusan Bupati 
Kotawaringin 

Timur tentang Izin 
Lingkungan 

Kegiatan Pabrik 

188.45/32/Huk-BLH/2014 Bupati 
Kotawaringin Timur 

28 Februari 
2014 

- - 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No.Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Pengolahan Kelapa 
Sawit 

 
13. Keputusan Kepala 

Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 
tentang Izin 

Pemanfaaatan Air 
Limbah Industri 

Minyak Sawit Pada 
Tanah 

Diperkebunan 
Kelapa Sawit 

 

010/DPMPTSP-PT/LA/II/2019 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

11 Februari 
2019 

Berlaku selama 5 
Tahun terhitung 
sejak tanggal 

ditetapkan 

- 

14. Rekomendasi 
Upaya Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 

dan Upaya 
Pemantauan 

Lingkungan Hidup 
Pembangunan 

Terminal Khusus 
 

660/49/Rkm/UKL-UPL/BLH/IX/2015 Badan Lingkungan 
Hidup Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

8 September 
2015 

- - 

15. Keputusan Bupati 
Kotawaringin Timur 

tentang Izin 
Lingkungan 
Kegiatan 

Pembangunan 
Terminal Khusus 

Industri 
Pengolahan 
Sawit/CPO 

 

660/1738/32/BLH-Ek.SDA/2018 Bupati 
Kotawaringin Timur 

30 September 
2015 

- - 

Perizinan terkait dengan Lahan 
16. Keputusan Menteri 

Kehutanan 
Republik Indonesia 
tentang Pelepasan 

Kawasan Hutan 
Produksi Yang 

Dapat Dikonversi 
Untuk Usaha 

Budidaya 
Perkebunan Kelapa 

Sawit Seluas 
13.0007,90 

No. SK.466/Menhut-II/2011  No. 
SK.466/Menhut-

II/2011 

9 Agustus 2011 - - 

17. Surat Keputusan 
Badan Pertanahan 
Nasional Republik 
Indonesia tentang 

Pemberian Hak 
Guna Usaha Atas 
Nama NSP Atas 

Tanah Di 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur, Provinsi 

Kalimantan Tengah 

No. 48/HGU/BPN RI/2013  Kepala Badan 
Pertanahan 

Nasional 

5 Juni 2013 - - 

18. Keputusan Menteri 
Kehutanan 

Republik Indonesia 
tentang Pelepasan 

Kawasan Hutan 
Produksi Yang 

Dapat Dikonversi 

No. SK.852/Menhut-II/2014 Menteri Kehutanan 
tanggal 29 

September 2014 

29 September 
2014 

- - 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No.Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Untuk Usaha 
Budidaya 

Perkebunan Kelapa 
Sawit Seluas 

589,06 
19. Persetujuan 

Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan Berusaha 

07042210216202006 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

melalui Sistem OSS 
RBA 

7 April 2022 
dan dicetak 

pada 22 April 
2022 

Berlaku selama 3 
(tiga) tahun 

terhitung sejak 
penerbitan 

- 

20. Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan Berusaha 

07042210216202005 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

melalui Sistem OSS 
RBA 

7 April 2022 
dan dicetak 

pada 22 April 
2022 

Berlaku selama 3 
(tiga) tahun 

terhitung sejak 
penerbitan  

- 

21. Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan Berusaha 

140322102131741353 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

melalui Sistem OSS 
RBA 

14 Maret 2022 
dan dicetak 

pada 22 April 
2022 

Berlaku selama 3 
(tiga) tahun 

terhitung sejak 
penerbitan  

- 

Perizinan terkait dengan Perkebunan 
22. Keputusan Bupati 

Kotawaringin Timur 
tentang Izin Usaha 

Perkebunan 

188.45/37/Huk-Ek.SDA/2013 Bupati 
Kotawaringin Timur 

30 Januari 
2013 

Berlaku selama 
mengelola usaha 

perkebunan dengan 
baik sesuai dengan 
ketentuan teknis 

usaha perkebunan 
dan peraturan 
perundang-

undangan yang 
berkenaan dengan 
pengelolaan usaha 

perkebunan  

Perseroan masih 
melakukan 

pengajuan OSS 
RBA dan masih 
dalam tahap 

verifikasi 

23. Sertifikat Indonesia 
Sustainable Palm 

Oil (ISPO) 

MISB-ISPO/103 PT Mutu Indonesia 
Strategis 

Berkelanjutan 

28 Juli 2021 27 Juli 2026 - 

Perizinan terkait dengan Industri 
24. Keputusan Kepala 

Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi 
Kalimantan Tengah 
tentang Izin Usaha 

Industri 
Penanaman Modal 

dalam Negeri 

9/62/IU/PMDN/2017 Kepala Dinas 
Penanaman Modal 

dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 
Provinsi Kalimantan 

Tengah 

2 November 
2017 

Berlaku selama 
masih melakukan 
kegiatan usaha 

- 

Perizinan terkait dengan Terminal Khusus 
25. Keputusan Direktur 

Jenderal 
Perhubungan Laut 
tentang Pemberian 
Izin Pembangunan 
dan Pengoperasian 
Terminal Khusus 
Perkebunan dan 

Pengolahan Kelapa 
Sawit 

 

BX-417/PP008 Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut 

21 November 
2016 

Berlaku selama 10 
Tahun terhitung 
sejak tanggal 

ditetapkan 

- 

26. Surat Rekomendasi 
Pembangunan dan 

Pengoperasian 
Terminan Khusus 

 

PU.600/09166/KSPO.SPT-16 Kantor 
Kesyahbandaran 

dan Otoritas 
Pelabuhan Sampit 

8 Januari 2016 - - 

27. Surat Rekomendasi 
Pengoperasian 

Terminal Khusus 

PU.600/43/01/KSOP.SPT-17 Kantor 
Kesyahbandaran 

dan Otoritas 

7 Juni 2017 - - 



a 
 
 
 

204 

 
Perjanjian NSP dengan Pihak Afiliasi 
 
Hingga tanggal Prospektus, NSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan 
Pihak Afiliasi, sebagai berikut: 
 
No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 

afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

1.  Perjanjian Sewa Menyewa 
dengan SI tertanggal 31 Mei 
2018, sebagaimana kemudian 
diubah oleh Amendemen 
Perjanjian Sewa Menyewa 
tanggal 17 Juni 2021 dan 
terakhir diubah oleh 
Amendemen Perjanjian Sewa 
Menyewa tanggal 14 Juni 2022 

1. SI selaku pemilik 
(pihak pertama) 

 
2. NSP selaku 

penyewa (pihak 
kedua) 

NSP merupakan entitas 
anak Perseroan dan 
Perseroan dikendalikan 
secara tidak langsung 
oleh SI 

Objek Sewa: 
 
Ruang perkantoran beserta 
turutan-turutannya yang 
terletak di: 
 

Letak 
Gedun
g  

: Menara 
Imperium, 

1 tahun sejak 
tanggal 1 Juli 2022 
sampai 30 Juni 
2023. 
 
Dapat diperpanjang 
dengan cara 
membuat suatu 
perjanjian 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No.Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Pelabuhan Kelas III 
Sampit 

 
Perizinan terkait dengan Bangunan 

28. Keputusan Bupati 
Kotawaringin Timur 

tentang Izin 
Mendirikan 
Bangunan 

648.3/1782/KP3M/IMB/2013 Kantor Pelayanan 
Perijinan dan 

Penanaman Modal 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

16 Oktober 
2013 

Berlaku sepanjang 
bangunan tidak 

mengalami 
perubahan 

bentuk/konstruksi 
dan fungsi 
bangunan 

 

- 

29. Keputusan Bupati 
Kotawaringin Timur 

tentang Izin 
Mendirikan 
Bangunan 

640/1929/KP3M/IMB Kantor Pelayanan 
Perijinan dan 

Penanaman Modal 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

20 Desember 
2013 

Berlaku sepanjang 
bangunan tidak 

mengalami 
perubahan 

bentuk/konstruksi 
dan fungsi 
bangunan 

 

- 

30. Surat Penerbitan 
Sertfikat Laik 

Fungsi 

382/DPMPTSP/X/2020  Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

20 Oktober 
2020 

- Surat ini berisi 
keterangan bahwa 
Dinas Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur belum dapat 

memproses 
pengajuan 
penerbitan 

Sertifikat Laik 
Fungsi, karena 

Pemerintah 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur masih 
dalam tahap 

proses 
penyusunan 

Peraturan Bupati 
Kotawaringin 
Timur tentang 

Bangunan Gedung 
dan belum 

memiliki tim ahli 
bangunan gedung 
untuk memberikan 

pertimbangan 
teknis 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
(“Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor SI – NSP”). 

Lantai 20 
Suite C 

Jalan : HR. Rasuna 
Said, Kav. 1, 
Jakarta 
Selatan 

Kelura
han 

: Guntur 

Kecam
atan 

: Setiabudi 

Luas 
Ruang 
Kantor 
 

: 185 m2 

 
Tujuan Penggunaan: 
 
Ruang kantor disewakan untuk 
dijadikan kantor. 
 
Harga Sewa: 
 
Harga sewa ditentukan 
Rp180.000,00/m2 x 185 m2 
untuk 1 tahun dengan total 
Rp399.600.000, angka 
tersebut adalah di luar pajak-
pajak seperti Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penghasilan. 
 
Di luar harga sewa tersebut, 
terdapat biaya service charge 
dan sinking fund dari 
pengelola gedung, dalam hal 
ini Penghimpunan Penghuni 
Menara Imperium, biaya ini 
ditanggung oleh NSP. 
 
Deposito: 
 
NSP wajib menyerahkan uang 
deposit kepada SI sebesar 1 
bulan masa sewa atau sebesar 
Rp66.000.000,00 dibayarkan 
sejak tanggal Perjanjian Sewa 
Menyewa Kantor SI – NSP 
ditandatangani, dimana uang 
deposito tersebut akan 
dikembalikan secara penuh 
lebih kurang 1 bulan setelah 
berakhirnya perjanjian ini, 
apabila tidak ada klaim 
maupun pembayaran yang 
tertunggak kepada pihak 
ketiga, termasuk namun tidak 
terbatas pada: biaya listrik, 
air, maintenance, service dan 
lain-lainnya. 
 
Jangka Waktu Pembayaran 
Harga Sewa: 
 
Harga sewa dibayarkan setiap 
6 bulan di muka. 
 
Larangan: 
 
NSP dengan tegas tidak 
diperkenankan untuk 
menyewakan lagi ruang 
perkantoran yang disewakan 
sesuai Perjanjian Sewa 
Menyewa Kantor SI – NSP 
kepada orang/badan lain baik 
sebagian maupun seluruhnya. 

tambahan/perpanja
ngan tertulis dengan 
syarat-syarat yang 
akan ditetapkan 
kemudian hari 
dengan cara NSP 
memberitahukan 
kehendaknya secara 
tertulis kepada SI, 
paling lambat 3 
bulan sebelum 
berakhirnya 
perjanjian. 
 
SI berhak untuk 
menerima ataupun 
menolak permintaan 
tersebut secara 
sepihak yang 
disampaikan kepada 
NSP secara tertulis 
paling lambat 2 
bulan sejak 
diterimanya 
permintaan 
tersebut. 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
 
NSP juga menjamin bahwa 
ruang perkantoran hanya akan 
digunakan untuk kegiatan 
perkantoran NSP dan 
afiliasinya pada umumnya dan 
buka untuk kegiatan lainnya di 
luar maksud dan tujuan 
kegiatan usaha NSP. 
 
Berakhirnya Sewa: 
 
Pada akhir masa sewa, NSP 
harus menyerahkan kembali 
ruang perkantoran tersebut 
dalam keadaan baik 
terpelihara pada akhir jangka 
waktu sewa kepada SI jika 
perjanjian berakhir. 
 
Berakhirnya Perjanjian: 
 
Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor SI – NSP berakhir 
karena selesainya jangka 
waktu perjanjian, atau lainnya 
dengan cara memberikan 
pemberitahuan tertulis serta 
alasan-alasan pengakhiran 
dalam kurun waktu 1 bulan 
sebelum tanggal pengakhiran 
yang diinginkan. 
 
Jika pengakhiran dimintakan 
oleh NSP, maka tidak akan 
menyebabkan 
dikembalikannya harga sewa 
yang yang telah dibayarkan, 
namun belum dinikmati masa 
sewanya. 
 
Dalam hal pengakhiran 
dimintakan oleh SI, maka 
harga sewa yang telah 
dibayarkan akan dikembalikan 
secara pro rata. 
 
Penyelesaian Perselisihan: 
 
Para Pihak akan 
menyelesaikan perselisihan 
dan/atau permasalahan 
sebagai akibat dari 
pelaksanaan perjanjian secara 
musyawarah untuk mufakat 
terlebih dahulu. 
 
Dalam hal penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat 
tidak tercapai, maka Para 
Pihak tunduk pada 
kewenangan Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan untuk 
menyelesaikan perselisihan 
dan/atau permasalahan 
tersebut. 
 

 
NSP memiliki Perjanjian Utang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Bina Sarana Sawit Utama No. 001/NSP-
BSSU/01/21 tanggal 6 Januari 2021 sebagaimana telah diubah oleh Perjanjian Hutang Piutang PT Bina Sarana Sawit 
Utama – PT Nusantara Sawit Persada No. 001/NSP-BSSU/01/22 tanggal  6 Januari 2022 sebagaimana terakhir 
diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada - PT Bina Sarana Sawit Utama 
No. 001/NSP-BSSU/01/2023 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dibawah tangan (”Perjanjian Utang BSSU-
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NSP No. 001/NSP-BSSU/02/22”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Keterangan Tentang 
Entitas Anak mengenai Perjanjian BSSU dengan Pihak Afiliasi Nomor 1.  
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-
PMM/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah 
kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 
001/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 001/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 
("Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 001/NSP-PMM/07/2021”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab 
VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi Nomor 2. 
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-
PMM/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah 
kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 
002/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 002/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 
(”Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 002/NSP-PMM/07/2021”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab 
VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi Nomor 3.  
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-
PMM/07/2020 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah 
kedua kalinya oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 
003/NSP-PMM/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
PT Nusantara Sawit Persada – PT Prasetya Mitra Muda No. 003/NSP-PMM/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 
(”Perjanjian Hutang Piutang PMM No. 003/NSP-PMM/07/2021”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab 
VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi Nomor 4.  
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-
HMA/07/20 tanggal 20 Juli 2020, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada–PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/01/2021 tanggal 6 Januari 2021, dan 
sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada–PT Hamparan 
Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/2021 tanggal 19 Juli 2021 dan diubah terakhir kali dengan Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada-PT Hamparan Mitra Abadi No. 001/NSP-HMA/07/2022 tanggal 18 Juli 
2022 (“Perjanjian Hutang Piutang NSP No. 001/NSP-HMA/07/21”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab 
VIII Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian HMA dengan Pihak Afiliasi Nomor 1. 
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-
BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah 
kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 
001/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 001/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 
(”Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 001/NSP-BSP/07/2021”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII 
Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi Nomor 1. 
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-
BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah 
kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 
002/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 002/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 
(”Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 002/NSP-BSP/07/2021”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII 
Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi Nomor 2. 
 
NSP memiliki Perjanjian Hutang Piutang PT Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-
BSP/07/20 tertanggal 20 Juli 2020, sebagaimana diubah pertama kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/01/2021 tertanggal 6 Januari 2021, diubah 
kedua kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 
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003/NSP-BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 2021, dan diubah terakhir kali oleh Addendum Perjanjian Hutang Piutang 
Nusantara Sawit Persada – PT Borneo Sawit Perdana No. 003/NSP-BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 2022 
(”Perjanjian Hutang Piutang BSP No. 003/NSP-BSP/07/2021”) sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII 
Sub Bab Keterangan Tentang Entitas Anak mengenai Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi Nomor 3. 
 
NSP memiliki Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen Perseroan-NSP tertanggal 29 Desember 
2020 yang diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen No.001/NSS-
NSP/10/2021-LKM tanggal 29 Oktober 2021, dan yang diubah terakhir kali dengan Perjanjian Kerjasama Untuk 
Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab 
Perjanian Penting mengenai Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Nomor 1. 
 
Perjanjian dan Kontrak Penting NSP dan Pihak Ketiga  
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, NSP juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana 
dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih 
berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-
masa yang akan datang. 
 
a. Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 

 
NSP dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Terminal Khusus 
Crude Palm Oil) Nomor WCO.KP/325/KI/2022 Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. 
WCO.KP/325/KI/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kredit Investasi 
  

Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor 
 

b. NSP sebagai debitor 
 

Fasilitas Kredit 
 

Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar 
Rupiah)  
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Mandiri kepada NSP dengan tujuan pembiayaan terminal khusus CPO beserta 
bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas + 0,959 Ha 
(lebih kurang nol koma sembilan lima sembilan Hektar) atas nama NSP yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk take over fasilitas kredit grup Perseroan di BRI. 
 

Bunga Atas fasilitas kredit, NSP wajib membayar bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap 
bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.  
 

Denda Apabila NSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai 
dengan 23 Desember 2027.  
 

Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. 
 
b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow 

perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda. 
 
c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur lain 

dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. 
 
d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
Agunan Aset Tetap a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas +12.301,17 Ha (lebih 

kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala 
sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 
No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 63/Kotawaringin Timur seluas +12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh 
dua koma dua tiga Hektar) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu 
triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah); 
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Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas 
tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas +12.301,17 Ha 
(lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik 
kepala sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas 
lahan SHGU 57/Kotawaringin Timur, SHGU 58/Kotawaringin Timur, SHGU 59/Kotawaringin Timur, 
SHGU 60/Kotawaringin Timur, SHGU 61/Kotawaringin Timur, SHGU 62/Kotawaringin Timur, dan SHGU 
63/Kotawaringin Timur, seluas +12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh 
dua koma dua puluh tiga Hektar), dengan nilai sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus 
tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 833/2022 tanggal 16 
Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00885/2022 Peringkat I 
(Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.  

 
b. Tanah beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 

ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas 
SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas +0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh 
sembilan Hektar) akan diikat hak tanggungan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar 
Rupiah). 
 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas 
tanah beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 
ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas 
SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas +0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh 
sembilan Hektar) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 834/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan 
No. 00886/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
Kotawaringin Timur. 

 
Agunan Lainnya a.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan melakukan 

Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of 
Support/LOS atas nama Perseroan). 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 
 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

26/2022; 
 
jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 27/2022; 
 

b.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP. 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

28/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 29/2022. 

 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

30/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 31/2022. 

 
d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 

syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil; 
 

Catatan: 
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Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 32 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat. 
 

e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada NSP; 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 475.046 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh 
enam) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022.  
 

f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada NSP.  
 

Catatan:  
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 
34 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat. 

 
Joint Collateral 
dan Cross Default 

a. Seluruh agunan NSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas 
NSP, BSP dan PMM di Bank Mandiri. 

 
b. Dalam hal NSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 

salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, maka NSP dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan NSP yang 
lainnya, BSP, dan PMM. 

 
Asuransi a. Agunan berupa fixed asset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat 

diasuransikan (insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker's 
clause Bank Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious, and damage) dengan nilai 
pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban NSP.  

 
b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit 
lunas. 

 
c. Jika objek agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan 

endorsement syarat banker’s clause menjadi atas nama Bank Mandiri. 
 
d. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis 

yang bersangkutan belum tercantum banker’s clause maka NSP dan/atau pemilik agunan memberikan 
kuasa pada Bank Mandiri untukk mengubah polis asuransi bersangkutan. 
 

e. Bila jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir, namun NSP tidak memperpanjang waktu 
polis, maka NSP memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untukk memperpanjang waktu polis asuransi, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan 
kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan 
pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya. 

 
Catatan: 
 
NSP telah mengasuransikan bangunan, mesin, perlengkapan dan persediaan milik NSP berdasarkan dokumen 
polis asuransi sebagai berikut:  
 
a. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance 

Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 
Agustus 2023 untuk mengasuransikan:  

 
i. 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit 

dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin dan peralatannya di 
Desa Kabuau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan 
Tengah; 

 
ii. 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 
 

iii. Gedung kantor yang mudah terbakar (semi-combustible) dan pos keamanan terletak di Desa 
Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan 
Tengah 
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b. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance 
Tbk dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 
Agustus 2023 untuk mengasuransikan mesin-mesin yang berada pada Desa Kabuau, Kec. 
Parenggeran, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. 
 

c. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia 
dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI 
Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan 
banker clause. 

 
Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause.  
 

Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 berlangsung NSP berjanji dan menyanggupi untuk 
melaksanakan/memenuhi hal sebagai berikut: 
 
a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate 

shareholder majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak 
langsung;  
 

b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu areal statement, laporan produksi dan laporan penjualan 
dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah 
akhir periode laporan; 

 
c. menyampaikan laporan keuangan in-house long form per triwulan paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit 
oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender 
setelah berakhirnya periode laporan; 

 
d. menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode 
laporan; 

 
e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 
 
f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan NSP; 
 
g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan NSP melalui Bank Mandiri; 
 
h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau 

yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
 
j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank 

Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban NSP; 
 
k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran NSP dalam 

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 namun tidak terbatas 
pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. NSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
 
ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar NSP termasuk di dalamnya pemegang saham, 

pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal 
dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan 
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
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hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, 
dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 
 

iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 
 

iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan 
diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NSP kepada pihak lain. 
Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; 
 

v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain 
termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk 
utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang 
berkaitan dengan operasional NSP; 
 

vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 
wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, 
dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 
 

vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 
penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022. Namun, 
diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 
 

viii. menjaminkan harta kekayaan NSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada 
pihak lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka 
mendukung kegiatan operasional NSP; 
 

ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan 
kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit NSP; 
 

x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI 
No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 
 

xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO 
maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang financial covenant (DSCR > 100%, 
ekuitas positif, DER ≤ 300%, dan net profit positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian 
dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah 
terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 

 
Janji Keuangan 
(Financial 
covenants) 

Selama fasilitas kredit belum lunas, NSP menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin 
melalui parameter sebagai berikut (financial covenant) namun tidak terbatas pada: 
 
a. DSC > 100%; 
 
b. ekuitas positif; 
 
c. DER ≤ 300%. 
 
Catatan:  
 
Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan 
Keuangan NSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi janji keuangan yang ditetapkan 
pada Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, namun NSP telah mendapat pelepasan atas janji keuangan tersebut 
berdasarkan dokumen berikut:  
 
a. Surat dari Bank Mandiri kepada NSP No. CMB.CM4/PA1.3993/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal waiver 

financial covenant atas nama NSP; 
 

b. Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank 
Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan 
dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang 
diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, NSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
 
a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami NSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha NSP mengalami gangguan dan 
peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan 
terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh NSP; 

 
b. melakukan pembangunan plasma, menyerahkan rencana pembangunan plasma, serta melaporkan 

progress pembangunan Plasma setiap 6 (enam) bulan semesteran dan paling lambat diserahkan 
kepada Bank Mandiri 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; 
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c. melakukan penilaian agunan atau asset NSP dengan jasa KJPP rekanan Bank Mandiri kelas A yang 

ditunjuk Bank Mandiri, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/325/KI/2022 antara NSP dengan Bank Mandiri.  

 
d. menyerahkan laporan progress pengurusan sertifikat lahan HGU kepada Bank Mandiri paling lambat 1 

(satu) bulan sejak tanggal laporan serta melakukan pengikatan apabila HGU telah selesai; 
 
e. menyampaikan progress terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan setiap 6 (enam) bulan kepada 

Bank Mandiri; 
 

f. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/Kg, sehingga apabila 
realisasi ratas harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga 
tersebut maka NSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan 
sebagai berikut: 
 
i. sebesar 50% dari selisih ratas harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan 

dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari NSP selama 
periode tersebut; 

 
ii. dana selisih ratas harga CPO diatas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama NSP yang 

dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: 
 
(a) self financing untuk pengembangan usaha/ekspansi NSP termasuk grup usaha; 

atau 
 

(b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau 
 

(c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga NSP dan atau grup usaha; atau 
 

(d) Pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau 
 

(e) Keperluan dana operasional NSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank 
Mandiri; 

 
iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO exclude PPn. 

 
g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk 

giro/tabungan/deposito di Bank Mandiridan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana 
tersebut sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan 
sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022; 
 

h. memperpanjang legalitas yang jatuh tempo dan menyerahkan fotocopy perijinan yang berlaku kepada 
Bank Mandiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perijinan usaha; 
 

i. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 
telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 
 

j. Bank Mandiri berhak mengirim pegawainya dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat 
dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit NSP; 
 

k. apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 
pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka NSP bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dpaat diikat secara 
yuridis sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau NSP harus melunasi 
outstanding kredit; 
 

l. melakukan pengikatan hak tanggungan atas SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 
58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur dan 
SHGB 5/Kotawaringin TImur atau dapat diahului dengan menyerahkan covernote Notaris tekanan Bank 
Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan KI; 
 

m. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan 
sebelum IPO Perseroan efektif; 

 
n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata NSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan 
semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022; 
 

o. sebagai guarantor fasilitas kredit atas grup usaha atas nama BSP dan PMM termasuk kebun kelapa 
sawit plasma atas nama Koperasi Bina Usaha, NSP harus menjaga kondisi keuangan tetap likuid, 
solvable dan profitable serta NSP selalu dapat mengcover kewajiban pembayaran pokok dan bunga 
fasilitas kredit atas grup usaha dan Koperasi; 
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p. Bank Mandiri atau secara umum group memiliki hak prioritas atau “first right of refusal” untuk 
pengembangan usaha NSP dan grup usaha; 
 

q. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan HGU kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Setempat; 
 

r. dalam mengelola usahanya, NSP harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate 
governance); 
 

s. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 
perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause bank. 
 

t. melakukan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum 
berkekuatan hukum tetap; 
 

u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 
menjual dan/atau melelang semua Agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas 
nama NSP; 
 

v. Syarat lainnya sesuai syarat umum Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022. 
 

Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. NSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian di bawah ini: 
 
i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, NSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada, jika jumlah terutang dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar 
dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022; atau 
 

ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, 
jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau 

 
iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tersebut; atau 

 
iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan NSP, penjamin, pemilik barang agunan 

yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 

 
v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan 

dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ataupuan dokumen agunan menurut Bank 
Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau 

 
vi. jika: 
 

(a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun tidak 
dapat didaftarkan; dan/atau 

 
(b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau 
 
(c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; 

dan/atau 
 
(d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal 

tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau 
 
(e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 

dokumen agunan bersangkutan dibuat; 
 
vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan NSP atau 

kemampuan NSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, NSP tidak dapat 
lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau 

kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan 
dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
ix. jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 

ketiga atau jika NSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai 
kekayaannya; atau 
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x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan 

pembayaran utang NSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi 
yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika NSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu 

ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. 
WCO.KP/325/KI/2022; atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 
 
xiii. jika NSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau NSP menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan 
NSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, atau NSP 
ditaruh di bawah pengampuan, atau NSP kehilangan haknya untuk mengurus harta 
kekayaannya, atau NSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan 
ketentuan serupa di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat 
Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau 
jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah 
pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau 
diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) 
diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 

 
xv. jika harta kekayaan NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
 
xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang 

agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 
 
xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 

Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.  
 

b. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet 
pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama 
Bank Mandiri dan jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka 
Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak 
diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NSP, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk; 
 
ii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 
b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022, NSP menyetujui dan mengakui 

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga NSP tidak perlu lagi menerima 
pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi 
sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh NSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/325/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, para pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi NSP berdasarkan Perjanjian KI No. 

WCO.KP/325/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari 
Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang 
dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan 
kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 
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b. Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 
 

NSP dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Pabrik Kelapa 
Sawit) Nomor WCO.KP/324/KI/2022 Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. 
WCO.KP/324/KI/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kredit Investasi 
  

Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor 
 

b. NSP sebagai debitor 
 

Fasilitas Kredit 
 

Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh 
lima miliar Rupiah)  
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Mandiri kepada NSP dengan tujuan pembiayaan mesin dan peralatan pabrik 
kelapa sawit dengan kapasitas 60 (enam puluh) ton Tandan Buah Segar per jam beserta bangunan dan sarana 
pelengkapnya yang berdiri di atas SHGU No. 58/Kotawaringin Timur atas nama NSP yang terletak di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah termasuk take over fasilitas kredit Perseroan di BRI. 
 

Bunga Atas fasilitas kredit, NSP wajib membayar Bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap 
bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.  
 

Denda Apabila NSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 
2026.  
 

Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. 
 
b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow perusahaan 

maupun grup usaha tidak dikenakan denda. 
 
c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur lain 

dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. 
 
d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
 

Agunan Aset Tetap a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas +12.301,17 Ha (lebih 
kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala 
sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 
No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 63/Kotawaringin Timur, seluas +12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh 
dua koma dua tiga Hektar) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu 
triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah); 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah 
beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas +12.301,17 Ha (lebih kurang 
dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala sawit 
kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 
57/Kotawaringin Timur, SHGU 58/Kotawaringin Timur, SHGU 59/Kotawaringin Timur, SHGU 
60/Kotawaringin Timur, SHGU 61/Kotawaringin Timur, SHGU 62/Kotawaringin Timur, dan SHGU 
63/Kotawaringin Timur, seluas +12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua 
koma dua puluh tiga Hektar), dengan nilai sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh 
puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 833/2022 tanggal 16 Agustus 
2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00885/2022 Peringkat I (Pertama) yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.  

 
b. Tanah beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 

ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas 
SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas +0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan 
Hektar) akan diikat hak tanggungan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah). 

 
Catatan: 
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Sehubungan dengan jaminan ini NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah 
beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam 
beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 
5/Kotawaringin Timur seluas +0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan 
Hektar) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan No. 834/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00886/2022 
Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 
Agunan Lainnya a.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan melakukan 

Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of 
Support/LOS atas nama Perseroan). 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

26/2022;  
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 27/2022.  

 
b.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP. 
 

Catatan: 
 

Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan: 
 

i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 
28/2022; 

 
ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 

Guarantee No. 29/2022. 
 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

30/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 31/2022.  

 
d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 

syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil); 
 

Catatan: 
 

Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 32 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di 
hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat. 

 
e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada NSP; 
 

Catatan: 
 

Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 475.046 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh 
enam) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022. 

 
f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada NSP.  
 

Catatan:  
 

Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 34 
tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris 
di Jakarta Pusat. 
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Joint Collateral 
dan Cross Default 

a. Seluruh agunan NSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas NSP, 
BSP dan PMM di Bank Mandiri. 
 

b. Dalam hal NSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 
salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No.WCO.KP/324/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No.WCO.KP/324/KI/2022, maka NSP dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan NSP yang 
lainnya, BSP, dan PMM. 

 
Asuransi a. Agunan berupa fixed asset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan 

(insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's clause Bank 
Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious, and damage) dengan nilai pertanggungan sebesar 
nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban NSP.  

 
b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan Fasilitas Kredit 
lunas. 

 
c. Jika objek Agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan 

endorsement syarat banker’s clause menjadi atas nama Bank Mandiri. 
 
d. Apabila Agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis 

yang bersangkutan belum tercantum banker’s clause maka NSP dan/atau pemilik agunan memberikan 
kuasa pada Bank Mandiri untukk mengubah polis asuransi bersangkutan. 

 
e. Bila jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir, namun NSP tidak memperpanjang waktu 

polis, maka NSP memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untukk memperpanjang waktu polis asuransi, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan 
kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan 
pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya. 

 
Catatan: 

 
Sampai dengan tanggal LPSH ini, NSP telah mengasuransikan bangunan, mesin, perlengkapan dan persediaan 
milik NSP berdasarkan dokumen polis asuransi sebagai berikut:  

 
a. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk 

dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 
2023 untuk mengasuransikan:  

 
i. 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit 

dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin dan peralatannya di Desa 
Kabuau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah; 

 
ii. 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 
 

iii. Gedung kantor yang mudah terbakar (semi-combustible) dan pos keamanan terletak di Desa 
Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 
 

b. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk 
dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 
2023 untuk mengasuransikan mesin-mesin yang berada pada Desa Kabuau, Kec. Parenggeran, Kab. 
Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. 
 

c. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan 
Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi 
Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan banker clause. 

 
Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause. 
 

Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 berlangsung NSP berjanji dan menyanggupi untuk 
melaksanakan/memenuhi hal sebagai berikut: 
 
a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate shareholder 

majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;  
 

b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu areal statement, laporan produksi dan laporan penjualan 
dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah 
akhir periode laporan; 

 
c. menyampaikan laporan keuangan in-house long form per triwulan paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh 
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KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah 
berakhirnya periode laporan; 

 
d. menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; 

 
e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 
 
f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan NSP; 
 
g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan NSP melalui Bank Mandiri; 
 
h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau 

yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
 
j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri 

Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban NSP; 
 
k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran NSP dalam memenuhi 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa 
kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. NSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
 

ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar NSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, 

permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan 
tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 

 
iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 
 
iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri 

sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NSP kepada pihak lain. Namun, 
diperkenankan kepada kelompok tani; 

 
v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk 

namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang 
antar sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan 
operasional NSP; 

 
vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 

wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 

 
vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022. Namun, 
diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 

 
viii. menjaminkan harta kekayaan NSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak 

lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung 
kegiatan operasional NSP; 

 
ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban 

yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit NSP; 
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x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI 

No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 
 
xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO maka 

pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang financial covenant (DSCR > 100%, ekuitas positif, 
DER ≤ 300%, dan net profit positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut 
kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 

 
Janji Keuangan 
(Financial 
covenants) 

Selama fasilitas kredit belum lunas, NSP menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin 
melalui parameter sebagai berikut (financial covenant) namun tidak terbatas pada: 
 
a. DSC > 100%; 
 
b. Ekuitas positif; 
 
c. DER ≤ 300%. 
 
Catatan:  
 
Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan 
Keuangan NSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi janji keuangan yang ditetapkan 
pada Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, namun NSP telah mendapat pelepasan atas janji keuangan 
tersebut berdasarkan dokumen berikut:  
 
a. Surat dari Bank Mandiri kepada NSP No. CMB.CM4/PA1.3993/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal waiver 

financial covenant atas nama NSP; 
 
b. Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan 

Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh 
Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit 
yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, NSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
  
a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami NSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha NSP mengalami gangguan dan 
peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan 
terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh NSP; 

 
b. melakukan pembangunan plasma, menyerahkan rencana pembangunan plasma, serta melaporkan 

progress pembangunan Plasma setiap 6 (enam) bulan semesteran dan paling lambat diserahkan kepada 
Bank Mandiri 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; 

 
c. melakukan penilaian agunan atau asset NSP dengan jasa KJPP rekanan Bank Mandiri kelas A yang 

ditunjuk Bank Mandiri, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/324/KI/2022 antara NSP dengan Bank Mandiri.  

 
d. menyerahkan laporan progress pengurusan sertifikat lahan HGU kepada Bank Mandiri paling lambat 1 

(satu) bulan sejak tanggal laporan serta melakukan pengikatan apabila HGU telah selesai; 
 

e. menyampaikan progress terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan setiap 6 (enam) bulan kepada 
Bank Mandiri; 

 
f. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/Kg, sehingga apabila realisasi 

ratas harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut 
maka NSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

 
i. sebesar 50% dari selisih ratas harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan 

dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari NSP selama periode 
tersebut; 

 
ii. dana selisih ratas harga CPO diatas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama NSP yang 

dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: 
 

(a) self financing untuk pengembangan usaha/ekspansi NSP termasuk grup usaha; atau 
 

(b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau 
 

(c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga NSP dan atau grup usaha; atau 
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(d) Pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau 

 
(e) Keperluan dana operasional NSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank 

Mandiri; 
 

iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO exclude PPn. 
 
g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk 

giro/tabungan/deposito di Bank Mandiridan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana 
tersebut sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan 
sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022; 

 
h. memperpanjang legalitas yang jatuh tempo dan menyerahkan fotocopy perijinan yang berlaku kepada 

Bank Mandiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perijinan usaha; 
 

i. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 
telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 

 
j. Bank Mandiri berhak mengirim pegawainya dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan 

memeriksa kondisi kebun kelapa sawit NSP; 
 

k. apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 
pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka NSP bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dpaat diikat secara yuridis 
sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau NSP harus melunasi 
outstanding kredit; 

 
l. melakukan pengikatan hak tanggungan atas SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 

58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 
61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur dan SHGB 
5/Kotawaringin TImur atau dapat diahului dengan menyerahkan covernote Notaris tekanan Bank Mandiri 
paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan KI; 

 
m. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

IPO Perseroan efektif; 
 
n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata NSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula 
sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022; 

 
o. sebagai guarantor fasilitas kredit atas grup usaha atas nama BSP dan PMM termasuk kebun kelapa sawit 

plasma atas nama Koperasi Bina Usaha, NSP harus menjaga kondisi keuangan tetap likuid, solvable dan 
profitable serta NSP selalu dapat mengcover kewajiban pembayaran pokok dan bunga fasilitas kredit 
atas grup usaha dan Koperasi; 

 
p. Bank Mandiri atau secara umum group memiliki hak prioritas atau “first right of refusal” untuk 

pengembangan usaha NSP dan grup usaha; 
 

q. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan HGU kepada Kepala Kantor 
Pertanahan Setempat; 

 
r. dalam mengelola usahanya, NSP harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate 

governance); 
 

s. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 
perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause bank. 

 
t. melakukan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum 

berkekuatan hukum tetap; 
 

u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 
menjual dan/atau melelang semua Agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama 
NSP; 

 
v. Syarat lainnya sesuai syarat umum Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022. 
 

Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. NSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian di bawah ini: 
 

i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, NSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada, jika jumlah terutang dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak dibayar 
dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022; atau 
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ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, 
jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau 

 
iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tersebut; atau 

 
iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan NSP, penjamin, pemilik barang agunan yang 

tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar 
atau tidak seluruhnya benar; atau 

 
v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan 

dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ataupuan dokumen agunan menurut Bank 
Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau 

 
vi. jika: 

 
(a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun tidak 

dapat didaftarkan; dan/atau 
 

(b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau 
 

(c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; 
dan/atau 

 
(d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak 

dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau 
 

(e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 
dokumen agunan bersangkutan dibuat; 

 
vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan NSP atau 

kemampuan NSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, NSP tidak dapat 
lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau 

kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan 
dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
ix. jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 

ketiga atau jika NSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; 
atau 

 
x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan 

pembayaran utang NSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi 
yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika NSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, 

atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022; 
atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 

 
xiii. jika NSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau NSP menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan 
NSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, atau NSP 
ditaruh di bawah pengampuan, atau NSP kehilangan haknya untuk mengurus harta 
kekayaannya, atau NSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan 
ketentuan serupa di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat Bank 
Mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau jaminan 
perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, 
atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan 
ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang 
atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 

 
xv. jika harta kekayaan NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
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xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang 

agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 
 

xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 
Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.  

 
b. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet 

pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama 
Bank Mandiri dan jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank 
Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NSP, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
(i) menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk; 
 

(ii) mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 

(iii) menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 
 
b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022, NSP menyetujui dan mengakui 

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga NSP tidak perlu lagi menerima 
pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi 
sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh NSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/324/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, para pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi NSP berdasarkan Perjanjian KI No. 

WCO.KP/324/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari 
Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang 
dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan 
kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 
 

 
c. Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 
 

NSP dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kebun Inti Kelapa 
Sawit) Nomor WCO.KP/323/KI/2022 Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 
Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. 
WCO.KP/323/KI/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kredit Investasi 
  

Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor 
 

b. NSP sebagai debitor 
 

Fasilitas Kredit 
 

Bank Mandiri memberikan fasilitas kredit investasi dengan limit kredit sebesar Rp931.500.000.000,00 (sembilan 
ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta Rupiah)  
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit diberikan oleh Bank Mandiri kepada NSP dengan tujuan pembiayaan tanaman kepala sawit TT 
2009-2021 seluas +12.301,17 Ha (lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) beserta 
bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 
58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 
61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur seluas +12.762,23 
Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar) atas nama NSP yang 
terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk take over kredit NSS Grup di 
BRI. 

 
Bunga Atas fasilitas kredit, NSP wajib membayar Bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap 

bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.  
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Denda Apabila NSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/323/KI/2022 yaitu tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 2030.  
 

Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan Fasilitas Kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. 
 
b. Pelunasan Fasilitas Kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow 

perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda. 
 
c. Pelunasan Fasilitas Kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur lain 

dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet Fasilitas Kredit. 
 
d. Pelunasan Fasilitas Kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
 

Agunan aset tetap a. Tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas +12.301,17 Ha 
(lebih kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik 
kepala sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas 
lahan SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin 
Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin 
Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur, seluas +12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh 
ratus enam puluh dua koma dua puluh tiga Hektar) yang akan diikat Hak Tanggungan sebesar 
Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar Rupiah); 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas 
tanah beserta asset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2009-2021 seluas +12.301,17 Ha (lebih 
kurang dua belas ribu tiga ratus satu koma tujuh belas Hektar) dan mesin dan peralatan pabrik kepala 
sawit kapasitas 60 ton/jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 
No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 63/Kotawaringin Timur, seluas +12.762,23 Ha (lebih kurang dua belas ribu tujuh ratus enam puluh 
dua koma dua puluh tiga Hektar), dengan nilai sebesar Rp1.270.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus 
tujuh puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 833/2022 tanggal 16 
Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 00885/2022 Peringkat I 
(Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. 
 

b. Tanah beserta asset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 
ton/jam beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas 
SHGB 5/Kotawaringin Timur seluas +0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh 
sembilan Hektar) akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar 
Rupiah). 
 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini NSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah 
beserta aset di atasnya berupa mesin dan peralatan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/jam 
beserta terminal khusus CPO beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas SHGB 
5/Kotawaringin Timur seluas +0,959 Ha (lebih kurang nol koma sembilan ratus lima puluh sembilan 
Hektar) sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar Rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak 
Tanggungan No. 834/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00886/2022 
Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 
Agunan Lainnya a.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan melakukan 

Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee tersebut dapat digantikan dengan Letter of 
Support/LOS atas nama Perseroan). 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 
 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

26/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 27/2022. 

 
b.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP. 
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Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

28/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 29/2022. 

 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

30/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 31/2022. 

 
d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 

syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil; 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 32 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat. 
 

e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada NSP; 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 475.046 (empat ratus tujuh puluh lima ribu empat puluh 
enam) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 33/2022. 
 

f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada NSP.  
 

Catatan:  
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam NSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 
34 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat. 

 
Joint Collateral dan 
Cross Default 
 

a. Seluruh agunan NSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas NSP, 
BSP dan PMM di Bank Mandiri. 

 
b. Dalam hal NSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 

salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, maka NSP dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan NSP yang 
lainnya, BSP, dan PMM. 
 

Asuransi a. Agunan berupa fixed asset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat 
diasuransikan (insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's 
clause Bank Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious, and damage) dengan nilai 
pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban NSP.  

 
b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan Fasilitas Kredit 
lunas. 

 
c. Jika objek Agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan 

endorsement syarat banker’s clause menjadi atas nama Bank Mandiri. 
 
d. Apabila Agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis 

yang bersangkutan belum tercantum banker’s clause maka NSP dan/atau pemilik agunan memberikan 
kuasa pada Bank Mandiri untukk mengubah polis asuransi bersangkutan. 
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e. Bila jangka waktu polis asuransi atas Agunan telah berakhir, namun NSP tidak memperpanjang waktu 
polis, maka NSP memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untukk memperpanjang waktu polis asuransi, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan 
kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan 
pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya. 

 
Catatan: 
 
Sampai dengan tanggal LPSH ini, NSP telah mengasuransikan bangunan, mesin, perlengkapan dan persediaan 
milik NSP berdasarkan dokumen polis asuransi sebagai berikut:  

 
a. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance 

Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 
Agustus 2023 untuk mengasuransikan:  

 
i. 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit 

dan minyak inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin dan peralatannya di 
Desa Kabuau, Kecamatan Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan 
Tengah; 

 
ii. 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 
 
iii. Gedung kantor yang mudah terbakar (semi-combustible) dan pos keamanan terletak di Desa 

Kabuau, Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan 
Tengah 

 
b. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk 

dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022 untuk periode 8 Agustus 2022-8 Agustus 
2023 untuk mengasuransikan mesin-mesin yang berada pada Desa Kabuau, Kec. Parenggeran, Kab. 
Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah. 

 
c. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia 

dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI 
Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan 
banker clause. 

 
Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause. 
 

Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 berlangsung NSP berjanji dan menyanggupi untuk 
melaksanakan/memenuhi hal sebagai berikut: 
 
a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate 

shareholder majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak 
langsung;  

 
b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu areal statement, laporan produksi dan laporan penjualan 

dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah 
akhir periode laporan; 

 
c. menyampaikan laporan keuangan in-house long form per triwulan paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan yang diaudit 
oleh KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender 
setelah berakhirnya periode laporan; 

 
d. menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode 
laporan; 

 
e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 
 
f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan NSP; 
 
g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan NSP melalui Bank Mandiri; 
 
h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau 

yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
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j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank 
Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban NSP; 

 
k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran NSP dalam 

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 namun tidak terbatas 
pada peristiwa kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. NSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
 
ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar NSP termasuk di dalamnya pemegang saham, 

pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal 
dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan 
menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, 
dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 

 
iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 
 
iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan 

diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan NSP kepada pihak lain. 
Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; 

 
v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain 

termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk 
utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang 
berkaitan dengan operasional NSP; 

 
vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 

wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, 
dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 

 
vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022. Namun, 
diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional NSP; 

 
viii. menjaminkan harta kekayaan NSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada 

pihak lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka 
mendukung kegiatan operasional NSP; 

 
ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan 

kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit NSP; 
 
x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI 

No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 
 
xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO 

maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang financial covenant (DSCR > 100%, 
ekuitas positif, DER ≤ 300%, dan net profit positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian 
dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah 
terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 

 
Janji Keuangan 
(Financial 
covenants) 

Selama Fasilitas Kredit belum lunas, NSP menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin 
melalui parameter sebagai berikut (financial covenant) namun tidak terbatas pada: 
 
a. DSC > 100%; 
 
b. Ekuitas positif; 
 
c. DER ≤ 300%. 
 
Catatan:  
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Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan Laporan 
Keuangan NSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, NSP tidak dapat memenuhi janji keuangan yang ditetapkan 
pada Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, namun NSP telah mendapat pelepasan atas janji keuangan tersebut 
berdasarkan dokumen berikut:  
 
a. Surat dari Bank Mandiri kepada NSP No. CMB.CM4/PA1.3993/2022 tanggal 28 Juli 2022 perihal waiver 

financial covenant atas nama NSP; 
 
b. Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan 

Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh 
Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit 
yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, NSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
 
a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami NSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha NSP mengalami gangguan dan 
peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan 
terhadap fasilitas kredit yang telah diperoleh NSP; 

 
b. melakukan pembangunan plasma, menyerahkan rencana pembangunan plasma, serta melaporkan 

progress pembangunan Plasma setiap 6 (enam) bulan semesteran dan paling lambat diserahkan 
kepada Bank Mandiri 1 (satu) bulan sejak tanggal laporan; 

 
c. melakukan penilaian agunan atau asset NSP dengan jasa KJPP rekanan Bank Mandiri kelas A yang 

ditunjuk Bank Mandiri, paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanda tangan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/323/KI/2022 antara NSP dengan Bank Mandiri.  

 
d. menyerahkan laporan progress pengurusan sertifikat lahan HGU kepada Bank Mandiri paling lambat 1 

(satu) bulan sejak tanggal laporan serta melakukan pengikatan apabila HGU telah selesai; 
 
e. menyampaikan progress terkait pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan setiap 6 (enam) bulan kepada 

Bank Mandiri; 
 
f. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/Kg, sehingga apabila realisasi 

ratas harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga tersebut 
maka NSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 
i. sebesar 50% dari selisih ratas harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan 

dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari NSP selama 
periode tersebut; 

 
ii. dana selisih ratas harga CPO diatas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama NSP yang 

dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: 
 
(a) self financing untuk pengembangan usaha/ekspansi NSP termasuk grup usaha; 

atau 
 
(b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau 
 
(c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga NSP dan atau grup usaha; atau 
 
(d) Pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau 
 
(e) Keperluan dana operasional NSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank 

Mandiri; 
 

iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO exclude PPn. 
 
g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk 

giro/tabungan/deposito di Bank Mandiridan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana 
tersebut sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan 
sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022; 

 
h. memperpanjang legalitas yang jatuh tempo dan menyerahkan fotocopy perijinan yang berlaku kepada 

Bank Mandiri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku perijinan usaha; 
 
i. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 

telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 
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j. Bank Mandiri berhak mengirim pegawainya dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat 
dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit NSP; 

 
k. apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 

pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka NSP bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dpaat diikat secara yuridis 
sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau NSP harus melunasi 
outstanding kredit; 

 
l. melakukan pengikatan Hak Tanggungan atas SHGU No. 57/Kotawaringin Timur, SHGU No. 

58/Kotawaringin Timur, SHGU No. 59/Kotawaringin Timur, SHGU No. 60/Kotawaringin Timur, SHGU 
No. 61/Kotawaringin Timur, SHGU No. 62/Kotawaringin Timur, SHGU No. 63/Kotawaringin Timur dan 
SHGB 5/Kotawaringin TImur atau dapat diahului dengan menyerahkan covernote Notaris tekanan Bank 
Mandiri paling lambat 1 (satu) bulan sejak pencairan KI; 

 
m. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan 

sebelum IPO Perseroan efektif; 
 
n. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata NSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan 
semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022; 

 
o. sebagai guarantor fasilitas kredit atas grup usaha atas nama BSP dan PMM termasuk kebun kelapa 

sawit plasma atas nama Koperasi Bina Usaha, NSP harus menjaga kondisi keuangan tetap likuid, 
solvable dan profitable serta NSP selalu dapat mengcover kewajiban pembayaran pokok dan bunga 
fasilitas kredit atas grup usaha dan Koperasi; 

 
p. Bank Mandiri atau secara umum group memiliki hak prioritas atau “first right of refusal” untuk 

pengembangan usaha NSP dan grup usaha; 
 
q. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan HGU kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Setempat; 
 
r. dalam mengelola usahanya, NSP harus menerapkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate 

governance); 
 
s. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause bank. 
 
t. melakukan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan permasalahan hukum 

berkekuatan hukum tetap; 
 
u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 

menjual dan/atau melelang semua Agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama 
NSP; 

 
v. Syarat lainnya sesuai syarat umum Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022. 
 

Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. NSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian di bawah ini: 
 
i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, NSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada, jika jumlah terutang dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, 
tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022; 
atau 

 
ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, 
jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau 

 
iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen 
agunan tersebut; atau 

 
iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan NSP, penjamin, pemilik barang agunan 

yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 

 
v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan 

dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ataupuan dokumen agunan menurut Bank 
Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau 
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vi. jika: 
 

(a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun 
tidak dapat didaftarkan; dan/atau 

 
(b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau 
 
(c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; 

dan/atau 
 
(d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal 

tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau 
 
(e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 

dokumen agunan bersangkutan dibuat; 
 
vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan NSP atau 

kemampuan NSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, NSP tidak 
dapat lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau 

kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan 
perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
ix. jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 

ketiga atau jika NSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai 
kekayaannya; atau 

 
x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau 

penundaan pembayaran utang NSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan 
kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika NSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu 

ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. 
WCO.KP/323/KI/2022; atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 
 
xiii. jika NSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau NSP menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi 
kemampuan NSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. 
WCO.KP/323/KI/2022, atau NSP ditaruh di bawah pengampuan, atau NSP kehilangan haknya 
untuk mengurus harta kekayaannya, atau NSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang 
berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat 
Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau 
jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah 
pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau 
diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) 
diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 

 
xv. jika harta kekayaan NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
 
xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang 

agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 
 
xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 

Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.  
 

b. Jika terjadi salah satu kejadian kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet 
pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama 
Bank Mandiri dan jika NSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka 
Bank Mandiri berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak 
diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari NSP, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk; 



a aa 
 
 
 

231 

 
ii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 
b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022, NSP menyetujui dan mengakui 

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga NSP tidak perlu lagi menerima 
pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi 
sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh NSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/323/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, para pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan  Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi NSP berdasarkan Perjanjian KI No. 

WCO.KP/323/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 November 2022 dari 
Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang 
dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut NSP telah memenuhi seluruh persyaratan 
kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 
 

 
d. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh NSP atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh BSP dari Bank 

Mandiri 
 

Bank Mandiri dan BSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi 
No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat. 

 
Berdasarkan ketiga perjanjian kredit tersebut, NSP telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk BSP 
berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 54/2022 

 
Perseroan dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 54 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 54/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. NSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban BSP kepada Bank bersifat mengikat 

dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 54/2022 berlaku 
sampai dengan kredit BSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk perpanjangan fasilitas, 
perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Bank. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada BSP atau BSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit tidak 
cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: 
 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban BSP termasuk 

untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau 
kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran 
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BSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan 
menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran BSP baik dari 

sumber dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban BSP yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban BSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 
 

c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 
pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum 
seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 53/2022 

 
NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 53 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. NSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama BSP masih mempunyai 
hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain 
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 
Perjanjian Kredit. 

 
b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum 

membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib 
dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di 
subrograsi dalam kedudukan Bank terhadap BSP. 

 
Jaminan  a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terhutang oleh BSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa 
diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari BSP. Dengan ketentuan bahwa 
jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian 
Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh BSP kepada 
Bank.  

 
b. Jumlah uang yang terhutang oleh BSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang 

administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Perseroan selaku penanggung 
hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari 
Penjamin selaku penanggung hutang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu 
atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 
1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat 
mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang BSP kepada Bank yang demikian 
tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh 
Bank berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 53/2022. 
 

b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, 
tidak dapat ditarik Kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam 
Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
e. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh NSP atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh PMM dari Bank 

Mandiri 
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Bank Mandiri dan PMM telah menandatangani perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, notaris di Jakarta Pusat. 
 
Berdasarkan perjanjian kredit di atas, NSP telah memberikan jaminan dan penanggungan untuk PMM 
berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 41/2022 

 
NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee 
No. 41 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di 
Jakarta Pusat (“Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 41/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. NSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban PMM kepada Bank bersifat mengikat 

dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee 
No. 41/2022 berlaku sampai dengan kredit PMM dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk 
perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Bank. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada PMM atau PMM pada tanggal jatuh tempo pembayaran 
cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit 
tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: 
 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban PMM termasuk 

untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau 
kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran 
PMM kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan 
menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran PMM baik dari 

sumber dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban PMM yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban PMM sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 
 

c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 
pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum 
seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 40/2022 

 
NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 40 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 40/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. NSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama PMM masih 
mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-
biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang 
berkaitan dengan Perjanjian Kredit. 
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b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum 
membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib 
dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di 
subrograsi dalam kedudukan Bank terhadap PMM. 

 
Jaminan  a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terhutang oleh PMM yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa 
diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari PMM. Dengan ketentuan bahwa 
jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian 
Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh PMM 
kepada Bank.  

 
b. Jumlah uang yang terhutang oleh PMM kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang 

administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung 
hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari 
Penjamin selaku penanggung hutang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu 
atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 
1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat 
mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang PMM kepada Bank yang demikian 
tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh 
Bank berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 40/2022 ini. 

 
b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, 

tidak dapat ditarik kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam 
Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
f. Perjanjian Sewa DSF No. 9355/2020 

 
NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 0009355/1/08/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 (“Perjanjian Sewa DSF No. 9355/2020”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Phak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 2019 dengan No. Rangka/ No. 
Mesin: MMBJJKL10KH058084/4N15UGG9052. 

 
Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana uang sewa pembiayaan pertama 
dilakukan pada tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 24 Mei 2023. 

 
 
g. Perjanjian Sewa DSF No. 9356/2020 

 
NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 0009356/1/08/05/2020 tanggal 28 Mei 2020 (“Perjanjian Sewa DSF No. 9356/2020”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Pihak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 
b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 2019. 
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Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana uang sewa pembiayaan pertama 
dilakukan pada tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 24 April 2023. 

 
 
h. Perjanjian Sewa DSF No. 9416/2021 

 
NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No.0009416/1/08/04/2021 tanggal 7 April 2021 (“Perjanjian Sewa DSF No. 9416/2021”), 
sebagaimana dirinci sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Phak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa) 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa) 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 2021 dengan No. Rangka/ No. 
Mesin: MMBJJKL10MH034860/4N15UHG6927 
 

Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan mulai 20 Agustus 2021-20 Juli 2024. 
 
 
 

 
i. Perjanjian Sewa DSF No. 9450/2021 

 
NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 009450/1/08/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 (“Perjanjian Sewa DSF No. 9450/2021”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Pihak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC dengan No. Rangka/No. Mesin: MMBJNKL30MH037962/ 
4D56UBE1891; 

 
b. 1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC No. Rangka/ No. Mesin: MMBJNKL30MH037960/ 

4D56UBE1610. 
 

Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 
 
 
 

 
j. Perjanjian Sewa DSF No. 2013/2022 
 

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 0002013/1/34/09/2022 tanggal 2 September 2022 (“Perjanjian Sewa DSF No. 2013/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Pihak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002434, No. 
Mesin: 4V21Y77160 
 

b. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001961, No. 
Mesin: 4V21Y65089 
 

c. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002427, No. 
Mesin: 4V21Y77127 
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d. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001963, No. 
Mesin: 4V21Y65087 
 

e. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001620, No. 
Mesin: 4V21Y64233 
 

f. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001962, No. 
Mesin: 4V21Y65090 
 

g. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001964, No. 
Mesin: 4V21Y65088 
 

h. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001641, No. 
Mesin: 4V21Y64338 
 

i. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001619, No. 
Mesin: 4V21Y64266 

 
Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 
 
 
 

 
k. Perjanjian Sewa DSF No. 3721/2022 
 

NSP dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 0003721/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 (“Perjanjian Sewa DSF No. 
3721/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Pihak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 
4D34TXY4929 
 

b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 
4D34TXY4931 

 
Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 

 
l. Perjanjian Sewa ASF No. 200097.4 

 
NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi 
No.01.100.910.00.200097.4 tanggal 15 Mei 2020 (“Perjanjian Sewa ASF No.200097.4”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi 

Para Pihak a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit baru Mitsubishi FE 84 GBC MBUS 6 B Microbus/2019 
 

Jangka Waktu 
 

Berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 14 April 2023. 
 

 
m. Perjanjian Sewa ASF No. 200098.2 

 
NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi 
No.01.100.910.00.200098.2 tanggal 15 Mei 2020 (“Perjanjian Sewa ASF No.200098.2”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 
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Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi 

Para Pihak a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit baru Mitsubishi FE 84 GBC MBUS 6 B Microbus/2019 dengan No. Rangka/No. Mesin: 
MHMFE84PBKJ010911/4D34TT79034. 
 

Jangka Waktu 
 

Berlaku sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 14 April 2023. 
 

 
n. Perjanjian Sewa ASF No. 2106390 

 
NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 01.100.910.00.2106390 tanggal 28 Oktober 2021 (“Perjanjian Sewa ASF No. 2106390”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 
 

Para Pihak a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit baru Mitsubishi FE 71 BC MB AC/2020 dengan No. Rangka/No. Mesin: 
MHMFE71P9LK00D6825/4D34TU20889. 
 

Jangka Waktu 
 

Berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 September 2024. 
 

 
o. Perjanjian Sewa ASF No. 2108422 

 
NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 01.100.910.00.2108422 tanggal 28 Oktober 2021 (“Perjanjian Sewa ASF No. 2108422”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan. 
 

Para Pihak a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit baru Mitsubishi L200 Triton GLS/2021, 2021, Nomor Rangka: MMBJJKL10MH39442, Nomor Mesin: 
4N15UHL8508, Nomor Polisi: KH TBA. 
 

Jangka Waktu 
 

Berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan 28 September 2024. 
 

 
p. Perjanjian Sewa ASF No. 2110893 

 
NSP dan ASF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 01.100.910.00.2110893 tanggal 23 Desember 2021 (“Perjanjian Sewa ASF No. 
2110893”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan. 
 

Para Pihak a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit baru MitsubishiL200 Triton HD-X/2021, dengan No. Rangka/No. Mesin: 
MMBJNKL30MH039752/4D56UBE5406. 
 

Jangka Waktu 
 

Berlaku sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan 23 November 2024. 
 

 
q. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan PT Semesta Langgeng Sentosa No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 
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NSP memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & 
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 tanggal 17 Februari 
2022 (“PKS NSP No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
 

Para Pihak a. NSP sebagai Pihak Pertama; dan 
 

b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua. 
 

Ruang Lingkup 
 

a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak 
Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan. 
 

b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan ditandatangani 
oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3. 

 
Jangka Waktu 
 

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023. 
 

Catatan PKS NSP No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 ini telah habis masa berlakunya pada 17 Februari 2023 dan NSP berencana 
memperpanjang PKS NSP No. 38/SPK/SLS-NSP/II/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran PT 
Semesta Langgeng Sentosa kepada NSP No. 58/SLS/SPH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. 
 

 
r. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. 003/2022 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/003/02/2022-MTT tertanggal 2 Februari 2022 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
003/2022”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di Kebun yang terletak di yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan 
Tengah (Perkebunan Cempaga) dengan volume sebesar 40.000 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 003/2022 ini mulai berlaku sejak 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 003/2022 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
s. Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021 

 
NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. NSP/JKTO/021/10/2021-Wheel Loader tertanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. NSP sebagai penerima sewa. 
 
b. FF sebagai pemberi sewa. 
 

Obyek 
 

FF menyewakan dan meyerahkan alat-alat berat kepada NSP berupa Wheel Loader merek Hitachi tipe ZW 140, 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 
 

Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021 mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan 31 
Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 021/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo.  
 

 
t. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/035/12/2021-PL 
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NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/035/12/2021-PL tertanggal 21 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
035/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan seluas 250 (dua ratus lima puluh) hektar di Kebun. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 035/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 035/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
u. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/038/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/038/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK NSP No. 038/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul seluas 731.256 (tujuh ratus tujuh puluh 
tujuh ribu sembilan ratus empat puluh tiga) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit di Kebun. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 038/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 038/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.  
 

 
v. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/039/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/039/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
039/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di Kebun yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan Tengah 
(Perkebunan Nusantara, Cempaga, Persada, dan Rasau Tumbuh) dengan volume sebesar 81.891 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 039/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 039/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
w. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/040/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/040/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
040/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 
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Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyediaan, muat dan pengangkutan material tanah dari quarry 
ke main road dan collection road di Kebun yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan 
Tengah (Perkebunan Nusantara) dengan volume sebesar 38.749 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 040/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 040/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
x. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/041/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/041/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
041/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyediaan, muat dan pengangkutan material tanah dari quarry 
ke main road dan collection road di Kebun yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan 
Tengah (Perkebunan Cempaga) dengan volume sebesar 50.666 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 041/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 041/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
y. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/054/12/2021-PL 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/054/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
054/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha 
yang terletak di Unit Pemukiman Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma Nusantara) seluas 50 (lima puluh) hektar sebagai wujud nyata NSP 
menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Nusantara. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 054/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 054/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
z. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. NSRA/JKTO/055/12/2021-SWAB 

 
NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. NSRA/JKTO/055/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 055/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  
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Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
 

Obyek 
 

a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik 
Koperasi Produsen Bina Usaha sebagai sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan 
dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman 
Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 
(Perkebunan Plasma Nusantara). 
 

b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 

i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 

 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 

 
Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 055/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 055/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo. 
 

 
aa. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSRA/JKTO/057/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/057/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK NSP No. 057/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima 
ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa 
sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman Transmigrasi Kandan, Kotabesi, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma Nusantara) sebagai wujud nyata 
NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma Nusantara. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 057/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK 
NSP No. 057/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

bb. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. NSP/JKTO/058/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
NSP/JKTO/058/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
058/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Koperasi Produsen Bina Usaha dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di di kebun kelapa sawit milik Koperasi Produsen Bina Usaha yang terletak di Unit Pemukiman 
Transmigrasi Kandan, Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Perkebunan Plasma 
Nusantara) sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma 
Nusantara dengan volume sebesar 29.778 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 058/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
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Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK 
NSP No. 058/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
cc. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/070/12/2021-SWAB 

 
NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. SMAP/JKTO/070/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 070/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan penyewa 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
 

Obyek 
 

a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik 
Kelompok Tani Subur Makmur Abadi sebagai sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan 
pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak 
di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 

i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 

 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 

 
Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 070/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 070/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo. 
 

 

dd. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/072/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
SMAP/JKTO/072/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK NSP No. 072/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima 
ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa 
sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan 
plasma.  
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 072/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK 
NSP No. 072/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
ee. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/073/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
SMAP/JKTO/073/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
073/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 
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Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan 
dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 5.800 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 073/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang SPK 
NSP No. 073/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
ff. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. SMAP/JKTO/074/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
SMAP/JKTO/074/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
074/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Subur Makmur Abadi yang terletak di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan 
dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 1.251 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 074/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 074/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 

 
gg. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/075/12/2021-PL 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
MBRP/JKTO/075/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
075/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusin Singsingan dan pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama 
Dusin Singsingan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 50 (lima 
puluh) hektar sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan 
plasma. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 075/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 075/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
hh. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/076/12/2021-SWAB 

 
NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. MBRP/JKTO/076/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 076/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 
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Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan dan penyewa 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
 

Obyek 
 

a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik 
Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan sebagai sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan 
pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan 
yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 

 
b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 

i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 

 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 

 
Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 076/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 076/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo. 
 

 
ii. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/078/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
MBRP/JKTO/078/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK NSP No. 078/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu lima 
ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun kelapa 
sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan 
perkebunan plasma.  
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 078/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 078/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo. 
 

 
jj. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MBRP/JKTO/079/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
MBRP/JKTO/079/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
079/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan yang terletak di 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan 
pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 3.702 m3. 
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Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 079/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 079/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
kk. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/080/12/2021-PL 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
MJBP/JKTO/080/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
080/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah 
yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah seluas 100 (seratus) hektar sebagai 
wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 080/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 080/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
ll. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/081/12/2021-SWAB 

 
NSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. MJBP/JKTO/081/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 081/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan penyewa 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
 

Obyek 
 

a. NSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik 
Kelompok Tani Menjalin Berkah sebagai sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan 
dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Maju Bersama Dusun Singsingan yang terletak 
di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 
 

b. NSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 

i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 

 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 

 
Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 081/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022. 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
Perjanjian Sewa Alat Berat NSP No. 081/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo. 
 

 
mm. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/083/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
MJBP/JKTO/083/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK NSP No. 083/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 
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Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 63.000 (enam puluh tiga ribu) 
meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 13.600 (tiga belas ribu enam ratus) pokok di kebun kelapa 
sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan 
Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma.  
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 083/2021 ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 083/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
nn. Surat Perjanjian Kerja Antara NSP dan FF No. MJBP/JKTO/084/12/2021-MTT 
 

NSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
MJBP/JKTO/084/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK NSP No. 
084/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. NSP sebagai perwakilan Kelompok Tani Menjalin Berkah dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja 
 

Obyek 
 

NSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di kebun kelapa sawit milik Kelompok Tani Menjalin Berkah yang terletak di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wujud nyata NSP menjamin keberhasilan pembangunan 
dan pengelolaan perkebunan plasma dengan volume sebesar 6.518 m3. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK NSP No. 084/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 25 Januari 2023 dan 26 Januari 2023, NSP akan memperpanjang 
SPK NSP No. 084/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
oo. Jaminan dan Penanggungan terkait Fasilitas Kredit dari Bank Mandiri kepada Koperasi Produsen Bina Usaha 
 

Bank Mandiri dan Koperasi Produsen Bina Usaha telah menandatangani perjanjian kredit, yaitu Akta Perjanjian 
Kredit Investasi Nomor RCO.JSD/0296/KI/2022 Nomor 10 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan 
Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit pada waktu itu notaris di Sampit. 
 
Berdasarkan perjanjian kredit tersebut, NSP telah memberikan jaminan dan penanggungan berdasarkan 
dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Deficit Cashflow Guarantee No. 13/2022 

 
NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Deficit Cashflow Guarantee No. 13 tanggal 
16 Agustus 2022 di hadapan Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit (“Perjanjian Deficit Cashflow 
Guarantee No. 13/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Deficit Cashflow Guarantee 

Para Pihak a. NSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Penjamin 

a. Berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat Bank dan Koperasi Produsen Bina Usaha 
(selanjutnya akan disebut “Debitur”), penjamin telah menyetujui untuk menanggung 
tunggakan pokok dan tunggakan bunga kredit Debitur kepada Bank sebagai jaminan pelunasan 
pembayaran secara tertib dan tepat waktu atas semua dan setiap jumlah uang yang sekarang 
telah dan/atau dikemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank, 
baik berupa hutang pokok, bunga, denda bunga, provisi, denda tunggakan pokok dan biaya 
lain yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian kredit. 
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b. Dalam hal hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) Debitur tidak mencukupi pembayaran 
kewajiban kredit kepada Bank maka Penjamin wajib untuk membayar 
sepenuhnya/memberikan talangan sebesar kekurangan pembayaran kewajiban Debitur 
dengan jumlah berapapun, oleh sebab apapun, dalam kondisi apapun dan kapanpun.  

 

Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 12/2022 

 
NSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 12 tanggal 16 Agustus 2022 di hadapan Joni, S.H., M.H., Notaris di Sampit 
(“Perjanjian Corporate Guarantee No. 12/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. NSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan Penjamin kepada Bank akan berlaku secara terus-menerus: 
 

i. Tanpa terpengaruh oleh keabsahan setiap pasal atau ketentuan dalam Perjanjian 
Kredit. 

 
ii. Tidak akan berakhir karena adanya pembayaran sebagian jumlah pinjaman yang 

terhutang oleh Koperasi Produsen Bina Usaha (“Debitur”) berdasarkan Perjanjian 
Kredit. 

 
iii. Tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat selama Debitur masih 

mempunyai hutang kepada Bank sampai semua jumlah pinjaman yang terhutang telah 
dibayar penuh. 

 
iv. Terlepas dari semua jaminan lain yang mungkin dipegang oleh Bank sehubungan 

dengan kewajiban-kewajiban Debitur. 
 
v. Tanpa persetujuan tertulis dari Bank, Perjanjian dengan alasan apapun juga tidak dapat 

dikurangi, ditarik atau dicabut kembali oleh Penjamin. 
 

b. Perjanjian Corporate Guarantee No. 12/2022 berlaku dan mengikat Para Pihak serta para 
pengganti hak dan/atau penerus hak dan/atau penerima pengalihan hak dari Para Pihak dan 
akan terus berlaku tanpa terpengaruh dengan adanya penggantian pengurus dan/atau 
pemegang saham Para Pihak.  

 
Jaminan 
 
 

a. Penjamin dengan ini menjamin pelunasan pembayaran atas setiap jumlah biaya yang sekarang 
telah dan/atau di kemudian hari akan terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank 
baik berupa tunggakan hutang pokok, bunga, denda bunga, denda tunggakan pokok, komisi 
dan biaya-biaya terkait yang wajib dibayar kepada Bank, Penjamin dengan ini menjamin dan 
mengikatkan diri untuk memberikan jaminan berupa Jaminan Perusahaan (Corporate 
Guarantee) kepada Bank sejumlah Rp55.353.000.000.00 (lima puluh lima miliar tiga ratus lima 
puluh tiga juta rupiah) (selanjutnya akan disebut “Jaminan”). 

 
b. Dalam hal Debitur lalai maka Penjamin wajib untuk membayar sepenuhnya kepada Bank semua 

jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh Debitur kepada Bank yang timbul berdasarkan 
Perjanjian Kredit baik berupa tunggakan hutang pokok, bunga, denda bunga, denda tunggakan 
pokok, komisi dan biaya-biaya terkait yang wajib dibayar kepada Bank (selanjutnya akan disebut 
“Pinjaman”) 

 
c. Dalam hal hasil penjualan produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit Debitur tidak 

mencukupi pembayaran kewajiban kredit kepada Bank, maka Penjamin wajib untuk membayar 
sepenuhnya/memberikan talangan (Cashflow Guarantee) kepada Bank atas kekurangan 
pembayarn kewajiban dari Debitur. 

 
Kewajiban 
Penjamin 
 
 

Selama hutang Debitur pada Bank belum lunas, maka Penjamin wajib: 
 
a. Menyelenggarakan dan memelihara pembukuan administrasi dan catatan-catatan yang cukup 

mengenai usaha yang dijalankan/diusahakan oleh Penjamin. 
 
b. Mengijinkan pegawai atau wakil Bank untuk memasuki tempat usaha penjamin, memeriksa 

kekayaan dan usaha, memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi 
Penjamin dan membuat Salinan atau catatan-catatan dari padanya. 
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c. Penjamin harus menyampaikan pada Bank informasi keuangan dan lain-lain informasi mengenai 
kondisi atau operasi perusahaannya bilamana diperlukan atau diminta oleh Bank. 

 
d. Atas permintaan Bank, Penjamin harus membuat, menandatangani, mengakui, memenuhi, 

memohonkan, dan mendaftarkan alas biaya yang harus dipikulnya sendiri semua perjanjian, 
dokumen dan surat tambahan yang harus dibuat selanjutnya. 

 
e. Penjamin selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus melakukan 

pemberitahuan secara tertulis kepada Bank dalam hal: 
 

i. Melakukan perubahan terhadap anggaran dasar Penjamin baik yang wajib untuk 
dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada Menteri 
Kehakiman. Penjamin wajib untuk mengirimkan setiap salinan akta atau notulen 
perubahan anggaran dasar tersebut kepada Bank; 

 
ii. Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap Penjamin yang dapat mempengaruhi jalannya 

usaha Penjamin; 
 
iii. Terjadi suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Penjamin dan sesuatu 

badan pemerintah; 
 
iv. Terjadi suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau 

kedua-duanya akan menjadi kelalaian. 
 

f. Mendapat persetujuan tertulis dari Bank sebelum Penjamin melakukan tindakan-tindakan 
sebagai berikut: 

 
i. Menjual, menjaminkan/mengagunkan, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak 

atas harta kekayaan Penjamin atau perusahaan milik Penjamin yang sedang dijaminkan 
ke Bank dan kepada orang/pihak siapapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya 
kepada Bank); 

 
ii. Penggabungan usaha/merger atau konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh 

Sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain, kecuali dalam satu grup 
perusahaan; 

 
iii. Membayar atau menyatakan dapat dibayar sesuatu deviden atau pembagian keuntungan 

berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Penjamin; 
 
iv. Membayar atau membayar Kembali tagihan-tagihan berupa apapun juga yang sekarang 

telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham kepada 
Penjamin baik berupa jumlah pokok, bunga, dan lain-lain jumlah uang yang wajib 
dibayar; 

 
v. Memberikan pinjaman, menerima sesuatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan, 

fasilitas leasing berupa apapun juga dari orang/pihak lain atau untuk mengikat diri 
sebagai penjamin/avails untuk menjamin hutang orang/pihak lain siapapun juga (kecuali 
hutang atau pinjaman yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari). 

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 
 
 

Penjamin setuju bahwa mengenai jaminan yang diberikan kepada Bank, Penjamin melepaskan semua 
dan setiap hak serta hak-hak utama yang menurut peraturan hukum yang berlaku diberikan kepada 
seorang, antara lain tetapi tidak terbatas pada: 
 
a. Hak untuk meminta kepada Bank supaya harta benda dari Debitur disita dan digunakan terlebih 

dahulu untuk melunasi pinjaman. 
 
b. Hak-hak yang membebaskan kewajiban Penjamin sebagaimana dalam Pasal 1430, 1831, 1833, 

1837, 1843 dan Pasal 1847 sampai dengan 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 
c. Hak untuk meminta kepada Bank supaya pinjaman dibagi antara Para Penjamin (apabila 

Penjamin lebih dari satu) 
 
 

Pemberian Kuasa 
dan Kewenangan 
 
 

a. Bank berhak dan sepanjang perlu dengan ini diberi kuasa oleh Penjamin untuk menetapkan 
jumlah biaya yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin kepada Bank, dan Penjamin akan 
menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh Bank. 

 
b. Seluruh kuasa dan kewenangan yang diberikan Penjamin kepada Bank tidak dapat ditarik dan 

dicabut Kembali dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab apapun termasuk sebab dalam 
Pasal 1813, 1314, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
c. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Corporate Guarantee No. 12/2022 terdapat suatu 

perubahan ketentuan perundang-undangan atau berlakunya suatu ketentuan perundang-
undangan baru yang mengharuskan Bank memperoleh surat kuasa khusus tersendiri dari 
penjamin, maka Penjamin wajib menandatangani dn memberikan surat kuasa dimaksud atas 
permintaan pertama dari Bank. 
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Penyerahan Hak-
Hak Tertentu 
 
 

a. Selama kewajiban Debitur belum dilunasi secara penuh, Penjamin dengan ini setuju untuk 
menyerahkan kepada dan dengan ini memberikan kepada Bank kuasa yang tidak dapat ditarik 
kembali untuk melaksanakan tanpa kecuali hak dan tuntutan Penjamin yang ada sekarang atau 
yang akan timbul di kemudian hari terhadap Debitur dan aktva Debitur sehubungan dengan: 

 
i. Setiap hak subrograsi terhadap Debitur. 
 
ii. Hasil penjualan atas aktiva Debitur pada waktu dilikuidasi, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada akibat dari proses kepailitan atau lainnya. 
 
iii. Setiap hutang atau jumlah lain dengan alasan apapun terhutang oleh Debitur kepada 

penjamin, dengan ketentuan bahwa penyerahan hak dan kuasa yang diberikan dalam 
Perjanjian ini dapat dijalankan Bank hanya pada saat terjadi suatu peristiwa cidera janji 
atau kelalaian Debitur untuk melaksanakan kewajibannya. 

 
b. Dalam hal Penjamin menerima suatu jumlah yang tunduk kepada ketentuan diatas, Penjamin 

dianggap telah menerima dan akan memagang jumlah tersebut untuk kepentingan dan atas 
nama Bank dan wajib segera memberitahu Bank mengenai penerimaan tersebut dan 
membayarkan serta mengalihkan kepada Bank semua jumlah yang diterima. 

 
Pengalihan 
 
 

a. Penjamin menyetujui dan memberi kuasa kepada Bank untuk mengalihkan atau dengan cara 
apapun memindahkan semua hak dan kekuasaan yang ada pada Bank kepada subsidiary di 
Indonesia. Bank Indonesia atau kepada pihak ketiga lainnya dengan siapa Bank akan membuat 
perjanjian subrogasi, cessie, joint financing atau perjanjian kerja sama lain. 

 
b. penjamin tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada Pihak 

manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank. 
Penyelesaian 
Perkara  
 
 

a. Dalam hal terjadi perselisihan antara Penjamin dengan Bank, Para Pihak akan menyelesaikan 
terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. 

 
b. Dalam hal musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan diantara Para Pihak, maka Para 

Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur. 

 
 
pp. Asuransi NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk 

 
i. Asuransi Semua Risiko Industri (Industrial All Risk Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance 

Tbk dengan Nomor Polis 1901102200039 tanggal 18 Agustus 2022, dengan perincian sebagai berikut:  
 

Penanggung 
 

PT Lippo General Insurance Tbk 

Nama Tertanggung NSP 

Banker’s Clause Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah diagunkan dengan PT Bank Mandiri (Persero), 
Tbk. Oleh karena itu, telah disetujui oleh Pemegang Agunan tersebut dan Tertanggung bahwa dalam hal 
terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis, jika ada, setiap pembayaran ganti rugi sampai sejumlah yang 
menjadi hak Pemegang Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terhutang dan biaya bagi 
Pemegang Agunan tersebut tanpa mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki Tertanggung atas 
selisihnya.  
 

Obyek & Nilai 
Pertanggungan 

Obyek Nilai Pertanggungan 

(1) 1 (satu) buah pabrik tanaman minyak nabati yang 
dihasilkan dari tanaman buah kelapa sawit dan minyak 
inti kepala sawit (CPO dan Kernel Palm Oil) beserta mesin 
dan peralatannya di Desa Kabuau, Kecamatan 
Parenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, 
Kalimantan Tengah 
 

Bangunan Pabrik 
Rp110.282.776.314,00 
 
Mesin & Alat-alat 
Rp48.693.331.988,00 

(2) 1 (satu) Dwelling House/Mess terletak di Desa Kabuau, 
Kecamatan Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 
 

Rp11.542.000.000,00 

(3) Gedung kantor yang mudah terbakar (semi-combustible) 
dan pos keamanan terletak di Desa Kabuau, Kecamatan 
Perrenggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, 
Kalimantan Tengah 
 

Rp298.500.000,00 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 pukul 12.00 siang waktu setempat dimana harta 
benda yang dipertanggungkan berada. 
 
Bangunan Pabrik Rp110.282.776.314,00 
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Jumlah 
Pertanggungan 

Mesin dan peralatan Rp48.693.331.988,00 

Dwelling house, Menara Air, Masjid Rp11.542.000.000,00 
Pos Keamanan, Kantor Rp298.500.000,00 
Total Pertanggungan  Rp170.816.608.302,00 

 
Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp132.365.766,56. 
 

 
ii. Asuransi Kerusakan Mesin (Machinery Breakdown Insurance) NSP pada PT Lippo General Insurance Tbk 

dengan Nomor Polis 1908032200016 tanggal 19 Agustus 2022, dengan perincian sebagai berikut:  
 

Penanggung 
 

PT Lippo General Insurance Tbk 

Nama Tertanggung NSP  

Obyek 
Pertanggungan 
 

Mesin-mesin, meliputi hilangnya mesin (physical loss) atau kerugian pada saat berlangsungnya proses 
kerja atau istirahat dan/atau pembongkaran, pemindahan untuk tujuan inspeksi kebersihan atau 
pembenahan atau pemasangan di posisi lain.  
 

Lokasi Obyek 
Pertanggungan 

Obyek pertanggungan terdapat di Desa Kabuau, Kec. Parenggeran, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit, 
Kalimantan Tengah. 
 

Banker’s Clause Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan dengan PT Bank Mandiri (Persero) 
Tbk. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar berdasarkan 
Polis ini sampai dengan jumlah pokok pertanggungan harus dibayarkan, bunga yang diperoleh dan biaya 
akan dibebankan kepada penanggung tersebut tanpa mengurangi hak yang mungkin dimiliki 
Tertanggung atas selisih tersebut. 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023 keduanya pada tengah malam waktu setempat. 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

Machinery Breakdown Rp48.693.331.988,00 
Total Pertanggungan  Rp48.693.331.988,00 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp24.396.665,99 
 

 

qq. Asuransi NSP pada PT BRI Asuransi Indonesia 
 

NSP memiliki Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia 
dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi 
Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan banker clause, 
dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT BRI Asuransi Indonesia 

Nama 
Tertanggung 

PT Bank Rakyat Indonesia Kanca Rasuna Said QQ NSP 

Banker’s 
Clause 

Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Oleh 
karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar berdasarkan Polis ini kurang dari 15% 
dari Jumlah Uang Pertanggungan di bawah ini harus dibayarkan kepada tertanggung dan klaim lebih dari atau sama 
dengan 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan harus dibayarkan kepada bank tersebut, kecuali bank memberikan 
persetujuan tertulis bahwa klaim tersebut akan dilepaskan kepada tertanggung. 
 

Obyek dan 
Nilai 
Pertanggunga
n 

Obyek Pertanggungan  Nilai Pertanggungan 
a. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang 

tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Jl. Kandan KM. 4, Desa 
Kancan, Kec. Kotabesi, Kab. Kotawaringin Timur, Sampit – Kalimantan Tengah 

Rp35.309.908.872,00 

b. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki 
lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa 
Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp 1.162.935.763,00 

c. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, 
Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp146.597.726,00 

d. 2 (dua) Gudang Pribadi terletak di Kandan KM. 4, Desa Kotawaringin Timur, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 

Rp570.805.526.,00 
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e. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang 
tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Desa Tehang, Kecamatan 
Peranggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah 

Rp21.672.217.639,00 

f. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki 
lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar terletak di Desa Tehang, Kecamatan 
Peranggeran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah 

Rp619.994.374,00 

g. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di Desa Tehang, Kecamatan Peranggeran, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah 

Rp95.000.000,00 

h. 2 (dua) Gudang Pribadi dan terletak di Desa Tehang, Kecamatan Peranggeran, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit-Kalimantan Tengah 

Rp289.941.886,00  

i. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang 
tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Desa Rasau Tumbuh, 
Kecamatan Kotabesi, Jl. Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp8.542.150.000,00 

j. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki 
lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Rasau Tumbuh, 
Kecamatan Kotabesi, Jl. Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp316.350.063,00 

k. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kotabesi, Jl. 
Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah  

Rp63.500.001,00 

l. 2 (dua) Gudang Pribadi terletak di Desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kotabesi, Jl. 
Simpang Waru KM 65, Kabupaten Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah  

Rp270.644.360,00 

m. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah kantor (ruko) yang 
tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa 
Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp18.289.050.461,00 

n. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak memiliki 
lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa 
Kotawaringin Timur, Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp592.000.000,00 

o. 1 (satu) Gudang Pribadi terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, 
Sampit, Kalimantan Tengah 

Rp92.500.005,00 

p. 2 (dua) Gudang Pribadi terletak di Jl. Kandan KM, 4, Desa Kotawaringin Timur, 
Sampit, Kalimantan Tengah 

 

Rp158.460.000,00 

Jangka Waktu 
Pertanggunga
n 
 

1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023 pukul 12.00 siang waktu setempat di mana harta benda yang 
dipertanggungkan berada. 
 

Jumlah 
Pertanggunga
n 
 

Rp88.192.056.676,00 

Total Premi 
Bersih (Net 
Total Premi) 

Rp28.262.505,07 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 9 Februari 2023, NSP akan memperpanjang Asuransi Semua Risiko 
Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia dengan Nomor Polis 1115010322000023 tanggal 
1 Februari 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai persetujuan 
perubahan nama tertanggung dan banker clause dan saat ini draf perpanjangan asuransi tersebut sedang dalam tahap 
penelaahan oleh PT BRI Asuransi Indonesia.  
 

 
rr. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor 

Polis 042009743140 tanggal 26 Mei 2020, dengan perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Astra Buana 

Nama Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Colt Diesel New FE 84G BC Bus 136PS, Bus, Nomor Rangka: MHMFE84PBKJ010945, Nomor Mesin: 
4D34TT81568, Nomor Polisi: KT TBA, 2019. 
 

Lokasi Obyek 
Pertanggungan 

Wilayah 3 (Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya). 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

15 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2023. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

Casco: Rp548.020.000,00. 
Third Party Liability: Rp50.000.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp13.482.744,96 
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ss. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor 
Polis 042009743153 tanggal 26 Mei 2020, dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT Asuransi Astra Buana 

Nama Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Colt Diesel New FE 84G BC Bus 136PS, Bus, Nomor Rangka: MHMFE84PBKJ010911, Nomor Mesin: 
4D34TT79034, Nomor Polisi: KT TBA, 2019. 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

15 Mei 2020 sampai dengan 15 Mei 2023. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

Casco: Rp551.320.000,00. 
Third Party Liability: Rp50.000.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp13.555.503,36. 
 

 
tt. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor 

Polis 042111079706 tanggal 1 Oktober 2021, dengan perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Astra Buana 

Nama Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Colt Diesel New FE 71 110 PS Microbus,2021, Nomor Rangka: MHMFE71P9LK00D6825, Nomor Mesin: 
4D34TU20889, Nomor Polisi: KH TBA 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

1 Oktober 2021 sampai dengan 1 Oktober 2024 
 

Nilai 
Pertanggungan 

Casco: Rp403.500.000,00. 
Third Party Liability: Rp50.000.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp10.883.864,00. 
 

 
uu. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor 

Polis 042111079705 tanggal 27 September 2021, dengan perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Astra Buana 

Nama Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Triton New GLS DC 4WD M/T, 2021, Nomor Rangka: MMBJJKL10MH39442, Nomor Mesin: 
4N15UHL8508, Nomor Polisi: KH TBA 
 

Lokasi Obyek 
Pertanggungan 

Wilayah 3 (Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya). 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

27 September 2021 sampai dengan 27 September 2024 
 

Nilai 
Pertanggungan 

Casco: Rp394.500.000,00. 
Third Party Liability: Rp50.000.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp17.689.424,00. 
 

 
vv. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) pada PT Asuransi Astra Buana dengan Nomor Polis 

042111223531 tanggal 16 November 2021, dengan perincian sebagai berikut: 
 
Penanggung 
 

PT Asuransi Astra Buana 
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Nama Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

(i) Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton New HDX DC 4WD M/T 2021, nomor rangka: MMBJNKL30MH039752, 
nomor mesin: 4D56UBE5406, nomor polisi: KH TBA; 

 
(ii) Pick Up Double Cabin Mitsubishi Triton New HDX DC 4WD M/T 2021, nomor rangka: MMBJNKL30MH039790, 

nomor mesin: 4D56UBE5451. 
 

Lokasi Obyek 
Pertanggungan 

Wilayah 3 (Selain DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera dan Kepulauan di sekitarnya). 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

27 September 2021 sampai dengan 27 September 2024. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp33.376.976,00. 
 

 
ww. Asuransi NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara 
 

Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor 
Polis 01-M-01440-000-06-2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT Asuransi Raksa Pratikara 

Nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ NSP  

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Triton DC GLS 4X4 Pickup, 2019, Silver Metalik, Nomor Rangka/Mesin: 
MMBJJKL10KH058084/4N15UGG9052. 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

24 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2023. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

2020: Rp393.000.000,00. 
2021: Rp373.350.000,00. 
2022: Rp353.700.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp24.004.021,00. 
 

 
xx. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor 

Polis 01-M-01439-000-06-2020 tanggal 24 Juni 2020, dengan perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Raksa Pratikara 

Nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Triton HD-X 4X4 DC Pickup, 2019, Putih Solid, Nomor Rangka/Mesin: 
MMBJNKL30KH058053/4D56UBA0247. 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

24 Juni 2020 sampai dengan 24 Juni 2023. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

2020: Rp368.000.000,00. 
2021: Rp349.600.000,00. 
2022: Rp331.200.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp22.550.520,00. 

 
yy. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor 

Polis 01-M-01395-000-08-2021 tanggal 25 Agustus 2021 dengan perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Raksa Pratikara 

Nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ NSP 
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Objek 
Pertanggungan 

1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC No. Rangka: MMBJNKL30MH037962, Nomor Mesin: 4D56UBE1891; 
 
1 (satu) unit Mitsubishi All New Triton DC No. Rangka: MMBJNKL30MH037960, Nomor Mesin: 4D56UBE1610. 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

20 Agustus 2021 sampai dengan 20 Agustus 2024. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

2021: Rp372.000.000,00. 
2022: Rp353.400.000,00. 
2023: Rp334.800.000,00. 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp45.536.160,00. 

 
zz. Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Raksa Pratikara dengan Nomor 

Polis 01-M-00396-000-09-2022 tanggal 15 September 2022 dengan perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Raksa Pratikara 

Nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002434, No. 
Mesin: 4V21Y77160; 

 
b. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001961, No. 

Mesin: 4V21Y65089; 
 
c. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK002427, No. 

Mesin: 4V21Y77127; 
 
d. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001963, No. 

Mesin: 4V21Y65087; 
 
e. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001620, No. 

Mesin: 4V21Y64233; 
 
f. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001962, No. 

Mesin: 4V21Y65090; 
 
g. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001964, No. 

Mesin: 4V21Y65088; 
 
h. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001641, No. 

Mesin: 4V21Y64338; 
 
i. 1 (satu) unit Mitsubishi Canter FE 75SHDX N (4X2) M/T 2022, No. Rangka: MHMFE75EKNK001619, No. 

Mesin: 4V21Y64266. 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

15 September 2022 sampai dengan 15 September 2025. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

- 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

- 

 
aaa. Asuransi NSP pada PT Asuransi Wahana Tata  

 
Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Wahana Tata dengan Nomor 
Polis 017.1050.301.2021.002137.00 tanggal 4 Juni 2021, dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT Asuransi Wahana Tata 

Nama Tertanggung PT Dipo Star Finance QQ NSP 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi All New TritonDC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019/Double Cabin/2021/Silver Metalik, Nomor 
Mesin/Nomor Rangka: 4N15UHG5927/MMBJJKL10MH034860. 
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Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

28 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2024. 
 

Nilai 
Pertanggungan 

a. Kendaraan Bermotor: 
 

i. Gabungan: Rp395.000.000,00 (28 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2022) 
 
ii. Gabungan: 375.250.000,00 (28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2023) 
 
iii. Gabungan: 355.500.000,00 (28 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2024) 

 
b. TJH Terhadap Pihak Ketiga 

 
i. TJH: Rp50.000.000,00 (28 Mei 2021 sampai dengan 28 Mei 2022) 
 
ii. TJH: Rp50.000.000,00 (28 Mei 2022 sampai dengan 28 Mei 2023) 
 
iii. TJH: Rp50.000.000,00 (28 Mei 2023 sampai dengan 28 Mei 2024) 

 
Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp24.119.301,00. 
 

 
bbb. Asuransi NSP pada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 

 
Asuransi Kendaraan Bermotor (Motor Vehicle Insurance) NSP pada PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dengan 
Nomor Polis BDD/AORF/22-AO886682 tanggal 15 Maret 2022, dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 

Nama Tertanggung 
 

PT Dipo Star Finance QQ. NSP 

Obyek 
Pertanggungan 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 
4D34TXY4929 

 
b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 

4D34TXY4931 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025. 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

Harga Pertanggungan 
 
a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228784, No. Mesin: 4D34TXY4929, 

Harga: Rp379.000.000,00 
 
b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228783, No. Mesin: 4D34TXY4931, 

Harga: Rp379.000.000,00 
 
Penurunan Harga Pertanggunan 
 
Tahun ke-1: 100%: Rp885.600.000,00  
Tahun ke-2: 95%: Rp841.320.000,00 
Tahun ke-3: 90%: Rp797.040.000,00 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp64.101.238,00 
  
 

 
Perjanjian Plasma NSP  
 
Hingga tanggal Prospektus, NSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian-perjanjian 
kerjasama plasma dengan Pihak Ketiga, sebagai berikut: 
 
a. Kerjasama antara NSP dan Koperasi Bina Usaha 

 
NSP telah melakukan kerjasama dengan Koperasi Bina Usaha (“KBU”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. 
NSRA/JKTO/028-A/04/2013 No. 09/Kop.BU-SPK/IV/2013 tanggal 8 April 2013 sebagaimana diubah oleh 
Adendum tanggal 17 November 2016 (“PKS Plasma NSP-KBU”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 
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b. KBU. 
 

Tujuan Untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit KBU sesuai 
standar Direktorat Jenderal Perkebunan. 
 

Obyek NSP dan KBU sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan mengelola sebidang 
tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Persiapan Embang Betarung Jaya, Kecamatan 
Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan KBU PKS Plasma NSP-
KBU”). 
 

Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-KBU berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 
8 April 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2043 atau sampai dengan masa peremajaan 
tanaman, yang mana terlebih dahulu. 

 
b. PKS Plasma NSP-KBU dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan KBU dan disampaikan 

oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma 
NSP-KBU berakhir. 

 
Ketentuan 
Pembangunan Lahan 
KBU PKS Plasma 
NSP-KBU 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan lahan milik NSP 
yang terletak di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Desa Kandan, Desa Camba, 
Desa Persiapan Embang Betarung Jaya, Desa Hanjalipan, Desa Rasau Tumbuh, Desa Simpur, 
Desa Soren, Desa Palangan, Kecamatan Kotabesi, Desa Tehang, Desa Kabuau, Desa Menjalin, 
Kecamatan Parenggean, Kabupaten, Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, hutan 
produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan (“Lahan Inti 
NSP Terkait Plasma KBU”). 

 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta plasma. 
 
c. Pengaturan lokasi Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan Lahan Inti NSP Terkait Plasma KBU 

ditentukan dan disetujui/disepakati bersama oleh KBU dengan NSP, tanpa syarat apapun. 
 
d. Jenis hak atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU adalah sertifikat hak milik atas nama masing-

masing anggota KBU yang ikut dalam program plasma kelapa sawit. 
 
e. Sertifikat Hak Milik yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota KBU harus diserahkan 

kepada NSP melalui KBU. 
 

Ketentuan 
Kerjasama 

NSP dan KBU sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai 
berikut: 

 
a. Aspek sosial, KBU membina dan mengawasi kelompok kerja dalam menyelesaikan segala 

permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU. 
 
b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 

 
i. Pada masa pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU (0-3 tahun), NSP berhak 

mendapatkan management fee sebesar 5% (lima persen) dari total investasi pada saat 
pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. 

 
ii. Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pemeliharaan, panen, 

dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP. KBU 
dikenakan management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional Lahan 
KBU PKS Plasma NSP-KBU masa tanaman menghasilkan. 

 
iii. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, 

seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: 
 

(1) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; 
 
(2) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan; 
 

(3) Panen dan Transportasi. 
 

iv. Produksi tandan buah segar kelapa sawit hingga umur tanaman 37–48 bulan (buah pasir) 
menjadi milik KBU, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk: pembiayaan 
pemeliharaan, pemupukan tanaman, transport angkut tandan buah segar dan pembayaran 
management fee. 

 
v. Apabila dari hasil penjualan tandan buah segar tersebut tidak mencukupi untuk pembiayaan 

tersebut di atas, maka NSP akan memfasilitasi mencari pinjaman tambahan dengan 
sengetahuan KBU, dan apabila dari hasil produksi umur 37-48 bulan penjualan tandan buah 
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segar dapat mencukupi pembiayaan tersebut di atas atau bahkan surplus, maka kelebihan 
tersebut dapat dibagikan kepada KBU beserta anggotanya. 

 
c. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
i. Pendanaan, pencarian kredit pinjaman, dan pembayaran angsuran pokok dan bunga 

pinjaman untuk biaya pembanguan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, 
menjadi tanggung jawab KBU sepenuhnya. 

 
ii. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pembangunan dan pengelolaan 

Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, selama masa tanaman belum menghasilkan seperti biaya 
pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan dan penanaman serta 
pemeliharaannya, sampai masa tanaman menghasilkan seperti biaya pembelian pupuk dan 
pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, trasnportasi tandan buah segar, 
management fee, dan biaya bunga pinjaman. 

 
Biaya-Biaya a. KBU wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. 
 
ii. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas 

Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. 
 

b. Atas biaya KBU sepenuhnya, NSP akan mengurus dan menyelesaikan proses penerbitan Sertifikat 
Hak Milik atas areal atau Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU atas nama masing-masing anggota 
dari KBU. 

 
c. Apabila biaya pembangunan perkebunan kelapa sawit atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU 

melebihi plafond yang disetujui oleh bank, maka KBU dengan ini memberikan kuasa kepada NSP 
untuk mencari fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar untuk menutupi kekurangan dana 
pembangunan tersebut. 

 
Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil 
Lahan KBU PKS 
Plasma NSP-KBU 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU akan dilakukan setelah pencairan 
kredit dari bank yang diajukan oleh KBU. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh 
delapan) bulan dan pada bulan ke-49 (empat puluh sembilan) sejak penanaman di lapangan, 
atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP 
tersebut akan dibuat Berita Acara Penilaian Teknis oleh Konsultan yang ditunjuk oleh Bank dan 
Tim Dinas Kehutan dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya, pengelolaan 
Lahan Koperasi tetap dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya. 

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi tandan buah segar kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) 

bulan (buah pasir) menjadi milik KBU. 
 

ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil KBU dihitung 
atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit dikurangi dengan 
biaya-biaya yang menjadi tanggungan KBU. 

 
iii. Pendapatan bersih milik KBU adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

dikurangi dengan biaya-biaya, antara lain biaya pemeliharaan tanaman, biaya panen dan 
biaya angkut tandan buah segar kelapa sawit, beban management fee sebesar 5% (lima 
persen). Apabila ada tambahan biaya-biaya lain di luar ketentuan tersebut di atas, maka 
NSP berwenang penuh untuk membebankan biaya tersebut pada pendapatan dari penjualan 
tandan buah segar kelapa sawit, dengan sepengetahuan KBU. 

 
iv. Pendapatan bersih selanjutnya digunakan untuk pembayaran bunga dan angsuran pokok 

pinjaman kepada bank, kewajiban kepada NSP, dan sisanya (jika ada) untuk KBU. 
 
c. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi, maka KBU dengan ini memberi kuasa kepada NSP 

untuk mencari fasilitas kredit baru sesuai bunga pasar saat itu untuk menutupi kekurangan dana 
tersebut. 

 
d. Adapun harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman 
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. 

 
e. Pencadangan dana replanting oleh NSP akan dilakukan selama masa tanaman menghasilkan dan 

akan diatur sepenuhnya oleh NSP dengan sepengetahuan KBU. 
 

f. KBU menyatakan secara tegas dan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh NSP. 
 



a 
 
 
 

258 

Hak KBU a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembanunan Lahan KBU 
PKS Plasma NSP-KBU, pemeliharaan, pemanenan, dan transportasi tandan buah segar kelapa 
sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan 
pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis 

perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan saldo utang KBU dari NSP. 
 
e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan 

buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya. 
 

Kewajiban KBU a. Memiliki surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Departemen terkait atas akta pendirian KBU. 
 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta plasma. 
 
c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 

Tangga yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KBU. 
 
d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KBU berdasarkan wilayah administrasi 

desa yang berada di dalam Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, dalam rangka pembangunan Lahan 
KBU PKS Plasma NSP-KBU. 

 
e. Menanggung seluruh biaya pengurusan dan penerbitan Sertifikat Hak Milik dari masing-masing 

anggota atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. 
 
f. Memberikan kuasa kepada bank untuk memindahbukukan dana pencairan kredit dari rekening 

KBU ke rekening NSP. 
 
g. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola 

Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan 
dalam rangka program kerjasama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian 
pengurus KBU, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus 
yang baru tersebut terkait dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-
KBU. 

 
h. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

pemanenan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit 
milik para anggota KBU, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan 
pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani. 

 
i. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU seluruhnya 

kepada NSP, yang meliputi kegiatan: 
 
i. pembukuan lahan, pembibitan, dan penanaman; 
 
ii. perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan; 
 
iii. panen dan transportasi; dan 
 
iv. pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. 
 

j. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KBU yang memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembanguann dan pengelolaan 
Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan upah 
minimum yang berlaku. Jumlah anggota KBU yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan 
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP. 

 
k. Bekerjasama dengan NSP dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota 

KBU melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran 
pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. 

 
l. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman pokok dan bunga, baik untuk pembangunan Lahan KBU PKS 

Plasma NSP-KBU maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai jangka 
waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh bank dan/atau NSP. 

 
m. Menyetujui produksi tandan buah segar kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh 

delapan) bulan (buah pasir) menjadi milik KBU sepenuhnya. 
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n. Menyetujui bahwa selama Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU masih menghasilkan, maka KBU 
wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan 
harga sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-KBU. 

 
o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 

produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum 
PKS Plasma NSP-KBU. 

 
p. Membagikan pendapatan bersih yang diterima dari NSP setiap bulan kepada anggota yang telah 

ditetapkan. 
 
q. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan perkebunan 

dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan lahan perkebunan, antara lain 
perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya. 

 
r. KBU tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan KBU PKS 

Plasma NSP-KBU. 
 
s. Pembayaran angsuran pinjaman kepada BRI akan dilakukan oleh petani plasma melalui KBU yang 

pengaturannya dikelola oleh NSP untuk pembayaran angsuran tersebut. 
 
t. Semua biaya yang timbul berkaitan dengan pembangunan kebun plasma KBU sebelum menerima 

kredit dari BRI dan mendapatkan talangan dari NSP sebagai inti, menjadi beban KBU termasuk 
bunga atas dana talangan tersebut, dan KBU akan membayar kepada NSP. 
 

u. Semua biaya yang timbul berkaitan dengan pembangunan kebun plasma KBU, setelah menerima 
kredit dari BRI dan temyata biaya tersebut lebih dari total project cost (TPC) BRI, NSP akan 
berupaya melakukan talangan, dan dana talangan tersebut menjadi beban KBU, serta dikenakan 
bunga sesuai suku bunga pinjaman BRI Meskipun demikian, dana talangan bukan merupakan 
kewajiban NSP, dan KBU tidak dapat menuntut tersedianya dana talangan tersebut. 

 
Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU, seluruhnya dari 

KBU, yang meliputi kegiatan: 
 

i. pembukaan lahan dan penanaman; 
 
ii. perawatan.pemeliharaan tanaman selama masa tanaman belum menghasilkan dan selama 

masa tanaman menghasilkan; 
 
iii. panen dan transportasi; dan 
 
iv. pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. 

 
b. Berdasarkan kuasa KBU kepada bank, menerima pemindahbukuan dana pencarian kredit dari 

rekening KBU ke rekening NSP. 
 
c. Berdasarkan kuasa KBU kepada NSP, menandatangani specimen bank atas nama KBU. 
 
d. Berdasarkan kuasa KBU kepada NSP, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil produksi 

tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum PKS 
Plasma NSP-KBU. 

 
e. Memiliki hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit KBU hingga umur tanaman mencapai 48 

(empat puluh delapan) bulan. 
 
f. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa 

sawit KBU selama Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU masih menghasilkan, dengan harga 
sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-KBU. 

 
g. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain yang 

diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU dengan aman, lancar, 
serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang 
berada/bermukim di atas Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU. 

 
h. Menerima pembayaran management fee dari KBU sebesar 5% (lima persen). 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU sesuai standar Direktorat 

Jenderal Perkebunan. 
 
b. Mengelola Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU sepenuhnya selama jangka waktu kerjasama PKS 

Plasma NSP-KBU. 
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c. Bekerjasama dengan KBU dalam memperoleh pendanaan dari bank, baik selama masa 
pembangunan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU maupun selama masa tanaman menghasilkan. 

 
d. Menyediakan pabrik pengolahan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
e. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit KBU dengan harga berpedoman kepada 

ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga 
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. 

 
f. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada KBU, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma 

NSP-KBU, setiap bulan. 
 
g. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting. 
 
h. Membina sistem administrasi dan pembukuan KBU. 
 
i. Menerima kuasa penuh dari KBU, untuk menyusun laporan yang terdiri dari: 

 
i. laporan perkembangan Lahan KBU PKS Plasma NSP-KBU (fisik dan biaya); 
 
ii. laporan biaya pemeliharaan masa tanaman menghasilkan; 
 
iii. laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit; dan 
 
iv. pembayaran kewajiban angsuran kepada bank. 
 

j. NSP akan membangun perkebunan kelapa sawit di atas tanah milik petani peserta anggota dari 
KBU seluas ±700 hektar, dimana manajemen NSP bertanggungjawab atas segala kegiatan 
pembangunan fisik maupun non fisik yang perlu dilaksanakan hingga kebun mencapai kualifikasi 
yang disyaratkan. pekerjaan fisik dan non fisik tersebut diantaranya, Kegiatan sosialisasi, 
survei/pemetaan dan inventarisasi kepemilikan lahan, pembukaan lahan (land clearing), 
pemeliharaan tanaman sawit, pembuatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di dalam dan 
sekitar lokasi pembangunan kebun dan sertifikasi tanah milik petani peserta proyek. 

 
k. Selama fasilitas kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu siklus 

tanaman, pengelolaan kebun maupun keuangan dari KBU dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 
atap). 

 
l. NSP bersama-sama dengan KBU wajib mengurus penyelesaian sertifikat lahan plasma. 
 
m. NSP berkewajiban memotong hasil penjualan tandan buah segar milik KBU dan menyetorkannya 

kepada BRI untuk membayar angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai jadwal angsuran yang 
telah ditetapkan BRI. 

 
n. NSP wajib membeli semua tandan buah segar yang dihasilkan kebun anggota KBU dengan 

didasarkan kepada aturan penetapan harga tandan buah segar berdasarkan Peraturan Menteri 
Pertanian tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit 
Produksi Kebun atau Penetapan Harga Tandan Buah Segar Antara Inti Dengan Plasma, dalam hal 
ini adalah berdasarkan penetapan harga Dinas Perkebunan setempat. 

 
Sanksi a. Apabila KBU menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama 

berlangsungnya PKS Plasma NSP-KBU ini, maka KBU bersedia dan sanggup membayar denda 
sebesar 5 (lima) kali dari harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda 
tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan KBU 
kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka KBU dianggap melakukan pelanggaran terhadap 

perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh KBU dan BRI (cross default). Sehubungan 
dengan hal tersebut, bank berhak melakukan eksekusi jaminan KBU (legalitas Lahan KBU PKS 
Plasma NSP-KBU), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
c. Apabila KBU melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KBU, maka NSP 

berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. 
 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. NSP dan KBU sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-KBU ini berlaku hukum negara Republik 
Indonesia. 

 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-KBU ini, maka NSP 

dan KBU akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan 
apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan 
KBU sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
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b. Kerjasama antara NSP dan Kelompok Tani Maju Bersama 

 
NSP telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Maju Bersama (“Kel. Tani MB”) yang terbagi atas 2 
(dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut: 

 
(i) Kerjasama Tahap I antara NSP dan Kel.Tani MB didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 

NSP/JKTO/012/04/2018-SPK tanggal 9 April 2018 sebagaimana diubah oleh Adendum I Perjanjian 
Kerjasama No. 03/Kel.TANI MB-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 (“PKS Plasma NSP-Kel. Tani 
MB Tahap I”), dengan perincian sebagai berikut 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. Kel. Tani MB 
 

Tujuan Untuk melakukan perubahan bentuk pembiayaan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa 
sawit dalam bentuk kerjasama kemitraan sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula 
dengan pembiayaan dari NSP menjadi pembiayaan dari BRI dengan pola komersial dari BRI dengan 
suku bunga komersial. 
 

Obyek a. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk 
membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB yang terletak di Dusun 
Singsingan, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah (“Lahan Kel. Tani MB”). 

 
b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-

Kel. Tani MB Tahap I berasal dari BRI kepada Kel. Tani MB dalam bentuk fasilitas pinjaman 
kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.  

 
c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (avalis) sampal dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. 

Tani MB kepada BRI lunas seluruhnya. 
 
d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu 

siklus tanaman, pengelolaan Lahan Kel. Tani MB maupun keuangan Kel. Tani MB dilakukan 
dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan 
pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar 
sesuai dengan standar teknis. 

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa 

sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I oleh NSP dan Kel. Tani MB sampai 
dengan tanggal 30 April 2048 atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana 
lebih dahulu. 

 
b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan 

Kel. Tani MB dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-
Kel. Tani MB Tahap I, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh 
pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-
Kel. Tani MB Tahap I berakhir.  

 
Ketentuan 
Pembangunan Lahan 
Kelompok Tani MB 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara lahan milik Kel. Tani MB dan lahan milik NSP. 
 

b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas lahan Kel. Tani MB adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota 

peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petani Kelompok Tani Maju Bersama 
sebanyak 16 (enam belas) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani 
MB Tahap I sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 

 
d. Pengaturan lokasi lahan Kel. Tani MB ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat Pernyataan 

Tanah. 
 

e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari Kel. Tani MB, harus 
diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MB.  

  
Ketentuan Kerjasama a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab masing-

masing pihak sebagai berikut: 
 

i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani 
MB melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB. 
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ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Pada masa pembangunan Lahan Kel. Tani MB (0-4 tahun), seluruh kegiatan 
pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman 
dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP.  

 
(2) Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi 
tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP.  

 
(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, seluruhnya 

kepada NSP yang meliputi kegiatan: 
 

(a) pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
 
(b) perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
(c) Panen dan Transportasi 
 
(d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 

 
(4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) 

bulan menjadi milik Kel. Tani MB, tetapi tldak dibagikan dan akan diperhitungkan 
untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan 
berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. Berita acara produksi buah 
pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MB. 

 
iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum 

menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan 
infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP 
berhak mendapatkan management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya 
pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum 
menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan management fee 
tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban Kel. Tani MB 
kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.  

 
(2) Biaya Operasional pada pengelolaan lahan Kel. Tani MB pada masa tanaman 

menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. 
Tani MB dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya 
operasional lahan Kel. Tani MB selama masa tanaman menghasilkan. 

 
(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dan fasilitas pinjaman masing-masing petani 

yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan 
penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, 
NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani MB yang akan digunakan 
untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama 
kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa 
tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa 
tanaman menghasilkan, Dana talangan dari NSP kepada Kel. Tani MB akan 
dikenakan bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan 
diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MB. Dana talangan beserta bunganya 
tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dikembalikan kepada NSP.  

 
b. NSP dan Kel. Tani MB wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam 

PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama 
oleh NSP dan Kel. Tani MB. 

 
Biaya-Biaya a. Kel. Tani MB wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pembangunan, Biaya Operasional, Management Fee dan Biaya Pengelolaan Lahan 

Kel. Tani MB, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 
 
ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB, jika ada. 
 

b. Kel. Tani MB wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MB sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini: 
 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan; dan atau 
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ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB. 
 

Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil Lahan 
Kelompok Tani MB 

a. Pelaksanaan pembangunan lahan Kel. Tani MB akan dilakukan setelah pencairan fasilitas 
pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh Kel. Tani MB. 
Penarikan fasilitas kredit akan di!akukan dan rekening pinjaman masing-masing petani ke 
rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing 
petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening: escrow pembangunan kelompok tani untuk 
dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan 
pada bulan ke 49 (empat puluh sembiIan) sejak penanaman di lapangan, atas lahan Kel. Tani 
MB yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara 
Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan Kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh 
Ketua Perkumpulan Kel. Tani MB. Selanjutnya, pengelolaan lahan Kel. Tani MB tetap 
dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya. 

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MB, berlaku ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MB. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil Kel. Tani 

MB dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iii. Pendapatan bersih lahan Kel. Tani MB setelah memasuki masa tanaman menghasilkan 

adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi dengan 
biaya-biaya akan diatur sebagai berikut: 

 
(1) Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh pihak 

pertama melalui rekening escrow penjualan kelompok tani. Selanjutnya dana atas 
pendapatan bersih tersebut akan dilakukan perhitungan pendapatan masjng-
masing petani secara proporsional luasan kebun. Selanjutnya atas pembagian 
pendapatan bersih masing-masing petani tersebut akan di atur pembagian sebagai 
berikut: 

 
(a) Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)  

 
Pendapatan bersih akan di transfer ke Rekening Escrow Penjualan kelompok 
tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada 
Bank berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah Grace Period berakhir 
yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan 
mempertlmbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran aogsman dari 
BRI per periode pembayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% akan 
dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani 
dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana 
talangan yang telah diberikan oleh NSP. 

 
(b) Setelah masa Grace Period berakhir 

 
Pendapatan bersih akan di transfer ke Rekening Escrow Petani dan digunakan 
untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta 
bunganya), dan jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada 
anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan dan 80% untuk 
pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh 
NSP.  

 
c. Pembagian sisa Pendapatan Bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan 

dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. 
 
d. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas 

pinjaman kredit BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oish NSP sebagai dana 
talangan. 

 
e. Dana talangan tersebut menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dipenuhi 

kepada NSP. 
 
f. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
g. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur 

olen NSP setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam 
bentuk pejanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. 
Tani MB Tahap I. 
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h. Kel. Tani MB menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan 
oleh NSP. 

 
Hak Kel. Tani MB a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan lahan 

Kel. Tani MB, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit 
sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan 
pembayaran upah minimum menurut Ketentuan Upah Minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang adrninistrasi, manajemen, dan 

teknis perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dan NSP, 

sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel, Tani MB Tahap I. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan lahan Kel. Tani MB dan saldo utang Kel. Tani MB dari NSP. 
 
e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dan hasil produksi 

tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 

 
Kewajiban Kel. Tani MB a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing 

petani, escrow pembangunan kelompok tani dan escrow penjualan kelompok tani. 
 
b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk 

pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun 
yang dibangun.  

 
c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-

dokumen Kel. Tani MB. 
 
d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta 

kelompok tani kemitraan, 
 
e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus 

Perkumpulan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi, yang berlaku pada saat ditandatanganinya 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 

 
f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MB berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam lahan Kel. Tani MB, dalam rangka pembangunan 
lahan Kel. Tani MB. 

 
g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dari masing-

masing anggota atas lahan Kel. Tani MB.  
 
h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola 

lahan Kel. Tani MB dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka 
program kemitraan ini dalam arti yang seluas-Iuasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus 
Kel. Tani MB, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan 
pengurus yang baru tersebui terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 

 
i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

pemanenan lahan Kel. Tani MB serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para 
anggota Kel. Tani MB, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan 
pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.  

 
j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB seluruhnya kepada NSP, 

yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan.  
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I (manajemen 1 atap)  
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k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MB yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan 
dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan 
Upah Minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MB yang dapat bekerja akan 
disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.  

 
l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para 

anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial 
untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB. 

 
m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan 

lahan Kel. Tani MB maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai 
jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. 

 
n. Menyetujui bahwa selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, maka Kel. Tani MB wajib 

menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan 
harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel.Tani MB Tahap I. 

 
o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 

produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 

 
p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan 

perkebunan NSP dan Kel. Tani MB dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan 
lahan perkebunan NSP dan Kel. Tani MB antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun 
hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.  

 
q. Kel. Tani MB tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan lahan 

Kel. Tani MB sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I berlaku. 
 
r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 

 
Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, seluruhnya dari Kel. Tani 

MB, yang meliputl kegiatan:  
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan.  
 
iii. Panen dan transportasi.  
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan 

Perjanjian inl (manajemen 1 atap).  
 

b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MB kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih dari hasil 
produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 

  
c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa 

sawit Kel. Tani MB selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, dengan harga 
sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 
 

d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 
yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta 
tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang 
berada/bermukim di atas lahan Kel. Tani MB.  

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan 

kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima 
persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MB sebagaimana disebut pada PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I. 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan lahan Kel. Tani MB sesuai standar Direktorat Jenderal 

Perkebunan (Dirjenbun).  
 
b. Mengelola lahan Kel. Tani MB sepenuhnya selama periode kerjasama. 
 



a 
 
 
 

266 

c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 
bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI.  

 
d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB dengan harga berpedoman 

kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan 
Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MB. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.  
 
g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MB.  
 
h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MB, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:  

 
i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani MB (fisik dan biaya).  
 
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan.  
 
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit.  
 
iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI.  

 
i. Bersama dengan Kel. Tani MB mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 

 
Sanksi a. Apabila Kel. Tani MB menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama 

berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I, maka Kel. Tani MB bersedia dan 
sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa 
sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi 
hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MB kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka Kel. Tani MB dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I yang telah ditandatangani oleh 
Kel. Tani MB dan NSP (cross default), Sehubungan dangan hal tersebut, NSP berhak 
melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MB (legalitas Lahan Kel. Tani MB), sesuai peraturan 
perundang undangan yang berlaku.  

 
c. Apabila Kel. Tani MB melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. 

Tani MB Tahap I maka NSP berhak mengambil langkah-Iangkah hukum yang diperlukan. 
 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I ini berlaku 
hukum negara Republik Indonesia. 

 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB 

Tahap I ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah 
untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 
jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan 
tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
 

(ii) Kerjasama Tahap II antara NSP dan Kel.Tani MB didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 04/Kel.TANI 
MB-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 (“PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II”), dengan 
perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. Kel. Tani MB 
 

Tujuan a. NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan tahap kedua dengan Kel. Tani MB sesuai 
standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang diikuti oleh anggota Kel. Tani MB sebagai 
peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dan BRI dengan 
pola komersial dari BRI dengan suku bunga komersial. 

 
b. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini bermaksud untuk membuat suatu perjanjian terpisah 

dengan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap I yang mengatur mengenai program kerjasama 
kemitraan dengan pembiayaan penuh dari BRI. 

 
Obyek a. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk 

membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB yang terletak di Dusun 
Singsingan, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah (“Lahan Kel. Tani MB Tahap II”). 
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b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-

Kel. Tani MB Tahap II berasal dari BRI kepada Kel. Tani MB dalam bentuk fasilitas pinjaman 
kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.  

 
c. NSP akan bertlndak sebagai penjamin (avalis) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. 

Tani MB kepada BRI lunas seluruhnya. 
 
d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu 

siklus tanaman, pengelolaan lahan Kel. Tani MB maupun keuangan Kel. Tani MB dilakukan 
dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan 
pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar 
sesuai dengan standar teknis. 

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa 

sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II oleh NSP dan Kel. Tani MB atau 
sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu. 

 
b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan 

Kel. Tani MB dan wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya 
paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II berakhir.  

 
Ketentuan 
Pembangunan Lahan 
Kelompok Tani MB 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara lahan milik Kel. Tani MB dan lahan milik NSP. 
 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas lahan Kel. Tani MB adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota 

peserta kerjasama kemitraan berdasarkan daftar calon petani Kel. Tani MB sebanyak 17 
(tujuh belas) orang. 

 
d. Pengaturan lokasi lahan Kel. Tani MB ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat 

Pernyataan Tanah. 
 
e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari Kel. Tani MB, 

harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MB.  
  

Ketentuan Kerjasama a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut 
di bawah ini, agar pembangunan lahan Kel. Tani MB dapat segera direalisasikan, pengelolaan 
dan perawatan lahan Kel. Tani MB dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera 
diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas 
pinjaman kredit dan bunganya kepada BRI. 

 
i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani 

MB melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap II. 

 
ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Pada masa pembangunan Lahan Kel. Tani MB Tahap II (0-4 tahun), seluruh 
kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP.  

(2) Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi 
tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP.  

(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap II, 
seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: 

 
(a) pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; 
(b) perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan; 
(c) panen dan transportasi; dan 
(d) pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 
 

(4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) 
bulan menjadi milik Kel. Tani MB, tetapi tldak dibagikan dan akan diperhitungkan 
untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan 
berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB. Berita acara produksi buah pasir dibuat 
oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. Tani MB. 

 
iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 
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(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum 
menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan 
infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP 
berhak mendapatkan management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya 
pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum 
menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan management fee 
tersebut maka kekurangan tersebut mempakan tambahan kewajiban Kel. Tani MB 
kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.  

 
(2) Biaya Operasional pada pengelolaan lahan Kel. Tani MB pada masa tanaman 

menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. 
Tani MB dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya 
operasional lahan Kel. Tani MB selama masa tanaman menghasilkan. 

 
(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dan fasilitas pinjaman masing-masing petani 

yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan 
penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, 
NSP dapat membenkan dana talangan kepada Kel. Tani MB yang akan digunakan 
untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama 
kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa 
tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa 
tanaman menghasilkan, Dana talangan dari NSP kepada Kel. Tani MB akan 
dikenakan bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan 
diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MB. Dana talangan beserta bunganya 
tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MB yang harus dikembalikan kepada NSP.  

 
b. NSP dan Kel. Tani MB wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam 

PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama 
oleh NSP dan Kel. Tani MB. 

 
Biaya-Biaya a. Kel. Tani MB wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pembangunan, biaya operasional, management fee dan Biaya Pengelolaan Lahan 

Kel. Tani MB, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. 
 
ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB, jika ada. 
 

b. Kel. Tani MB wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MB sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagalmana tersebut di bawah ini: 
 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB. 
 

Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil Lahan 
Kelompok Tani MB 

a. Pelaksanaan pembangunan lahan Kel. Tani MB akan dilakukan setelah pencairan fasilitas 
pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh Kel. Tani MB. 
Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dan rekening pinjaman masing-masing petani ke 
rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing 
petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening: escrow pembangunan kelompok tani untuk 
dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan 
pada bulan ke 49 (empat puluh sembiIan) sejak penanaman di lapangan, atas lahan Kel. Tani 
MB yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara 
Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan Kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh 
Ketua Perkumpulan Kel. Tani MB. Selanjutnya, pengelolaan lahan Kel. Tani MB tetap 
dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya. 

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MB Tahap II, berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MB. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil Kel. Tani 

MB dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iii. Pendapatan bersih lahan Kel. Tani MB setelah memasuki masa tanaman menghasilkan 

yang pembayatannya dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening escrow 
penjualan kelompok tani setelah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan dilakukan perhitungan pendapatan masing-
masing petani secara proporsional luasan kebun. Selanjutnya atas pembagian 
pendapatan bersih masing-masing petani tersebut akan di atur pembagian sebagai 
berikut: 
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(1) Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)  
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow penjualan kelompok tani 
dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI berupa 
angsuran kredit beserta bunganya setelah grace period berakhir yang besarnya 
akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertlmbangkan jadwal 
pembayaran angsuran dan besaran aogsman dari BRI per periode pembayaran dan 
jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan 
ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban 
pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP. 

 
(2) Setelah masa Grace Period berakhir  
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow petani dan digunakan untuk 
pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jika 
masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan 
melalui rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian 
dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.  

 
c. Pembagian sisa Pendapatan Bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan 

dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. 
 
d. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas 

pinjaman kredjt BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oish NSP sebagai dana 
talangan. 

 
e. Dana talangan tersebut menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MB Tahap II yang harus 

dipenuhi kepada NSP. 
 
f. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
g. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur 

oleh NSP setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam 
bentuk pejanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. 
Tani MB Tahap II. 

 
h. Kel. Tani MB menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan 

oleh NSP. 
 

Hak Kel. Tani MB a. Memperoleh kesempatan kerja bagl para anggotanya dalam kegiatan pembangunan lahan 
Kel. Tani MB, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit 
sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan 
pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah Minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis 

perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP, 

sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel, Tani MB Tahap II. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan lahan Kel. Tani MB dan saldo utang Kel. Tani MB dari NSP. 
 
e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dan hasil produksi 

tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II.  

Kewajiban Kel. Tani MB a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing 
petani, escrow pembangunan kelomok tani dan escrow penjualan kelompok tani. 

 
b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk 

pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun 
yang dibangun.  

 
c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-

dokumen Kel. Tani MB. 
 
d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta 

kelompok tani kemitraan, 
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e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus 
perkumpulan Kel. Tani MB, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. 
Tani MB Tahap II. 

 
f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MB berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam lahan Kel. Tani MB, dalam rangka pembangunan 
lahan Kel. Tani MB. 

 
g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dan masing-

masing anggota atas lahan Kel. Tani MB.  
 
h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola 

lahan Kel. Tani MB dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka 
program kemitraan ini dalam arti yang seluas-Iuasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus 
Kel. Tani MB, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan 
pengurus yang baru tersebui terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. 

 
i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

pemanenan lahan Kel. Tani MB serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para 
anggota Kel. Tani MB, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan 
pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.  

 
j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB seluruhnya kepada NSP, 

yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 
  

i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II (manajemen 1 atap).  
 

k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MB yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan 
dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan 
upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MB yang dapat bekerja akan 
disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.  

 
l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para 

anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial 
untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB. 

 
m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan 

Lahan Kel. Tani MB Tahap II maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, 
sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. 

 
n. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MB Tahap II masih menghasilkan, maka Kel. Tani 

MB wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP 
dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel.Tani MB Tahap II. 

 
o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 

produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. 

 
p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan 

Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB Tahap II dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya 
merugikan Lahan Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB antara lain perusakan, baik oleh manusia 
maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.  

 
q. Kel. Tani MB tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan lahan 

Kel. Tani MB sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB berlaku. 
 
r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 

 
Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap II, seluruhnya dari 

Kel. Tani MB, yang meliputl kegiatan:  
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i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum Menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan.  
 
iii. Panen dan transportasi.  
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini (manajemen 1 atap).  
 

b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MB kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih dari hasil 
produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. 

  
c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa 

sawit Kel. Tani MB selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, dengan harga 
sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. 

 
d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 

yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta 
tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang 
berada/bermukim di atas lahan Kel. Tani MB.  

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan 

kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima 
persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MB sebagaimana disebut pada PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II. 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan lahan Kel. Tani MB Tahap II sesuai standar Direktorat 

Jenderal Perkebunan.  
 
b. Mengelola lahan Kel. Tani MB Tahap II sepenuhnya selama periode kerjasama. 
 
c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI.  
 
d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB dengan harga berpedoman 

kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman 
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.  

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MB. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.  
 
g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MB. 
 
h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MB, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:  

 
i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani MB (fisik dan biaya).  
 
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan.  
 
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit.  
 
iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI.  

 
i. Bersama dengan Kel. Tani MB mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 

 
Sanksi a. Apabila Kel. Tani MB menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama 

berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II, maka Kel. Tani MB bersedia dan 
sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa 
sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi 
hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MB kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka Kel. Tani MB dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II yang telah ditandatangani oleh 
Kel. Tani MB dan NSP (cross default), Sehubungan dangan hal tersebut, NSP berhak 
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melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MB (legalitas Lahan Kel. Tani MB), sesuai peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 

 
c. Apabila Kel. Tani MB melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. 

Tani MB Tahap II maka NSP berhak mengambil langkah-Iangkah hukum yang diperlukan. 
 

Penyelesaian 
Perselisihan 

i. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini berlaku 
hukum negara Republik Indonesia. 

 

ii. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB 
Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah 
untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 
jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan 
tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
 

iii. Kerjasama Tahap III antara NSP dan Kel.Tani MB didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 22/Kel.TANI 
MB-SPK/XI/2021 tanggal 25 November 2021 (“PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III”), dengan 
perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. Kel. Tani MB 
 

Tujuan a. NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan tahap ketiga dengan Kel. Tani MB sesuai 
standar Direktorat Jenderal Perkebunan yang diikuti oleh anggota Kel. Tani MB sebagai 
peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dan BRI dengan 
pola komersial dari BRI dengan suku bunga komersial. 

 
b. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini bermaksud untuk membuat suatu perjanjian terpisah 

dengan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III yang mengatur mengenai program kerjasama 
kemitraan dengan pembiayaan penuh dari BRI. 

 
Obyek a. NSP dan Kel. Tani MB dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk 

membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MB yang terletak di Dusun 
Singsingan, Desa Tehang, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah (“Lahan Kel. Tani MB Tahap III”). 

 
b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-

Kel. Tani MB Tahap III berasal dari BRI kepada Kel. Tani MB dalam bentuk fasilitas pinjaman 
kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.  

 
c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (avalis) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit Kel. 

Tani MB kepada BRI lunas seluruhnya. 
 
d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu 

siklus tanaman, pengelolaan lahan Kel. Tani MB maupun keuangan Kel. Tani MB dilakukan 
dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan 
pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar 
sesuai dengan standar teknis. 

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan 

kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III oleh NSP dan Kel. Tani MB atau 
sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu. 

 
b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan 

Kel. Tani MB dan wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya 
paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III berakhir.  

 
Ketentuan 
Pembangunan Lahan 
Kelompok Tani MB 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara lahan milik Kel. Tani MB dan lahan milik NSP. 
 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas lahan Kel. Tani MB adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-anggota 

peserta kerjasama kemitraan berdasarkan daftar calon petani Kel. Tani MB sebanyak 26 (dua 
puluh enam) orang. 

 
d. Pengaturan lokasi lahan Kel. Tani MB ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat 

Pernyataan Tanah. 
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e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari Kel. Tani MB, 
harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MB.  

  
Ketentuan Kerjasama NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut masing-

masing Pihak sebagai berikut: 
 

a. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. Tani MB 
melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran 
pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap III. 

 
b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 

 
i. Pada masa pembangunan Lahan Kel. Tani MB Tahap III (0-4 tahun), seluruh kegiatan 

pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan 
pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP.  

 
ii. Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan sarana 

dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan buah 
segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP.  

 
iii. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap III, 

seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: 
 
(1) pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman; 
 
(2) perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan; 
 
(3) panen dan transportasi; dan 
 
(4) pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 

 
c. Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan 

menjadi milik Kel. Tani MB, tetapi tldak dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan 
kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani 
MB. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP 
dan Kel. Tani MB. 

 
d. Aspek Keuangan/Pendanaan 
 

i. Biaya pada masa pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum 
menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan 
infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaannya. NSP berhak 
mendapatkan management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya pada masa 
pembangunan kebun Kel. Tani MB pada masa tanaman belum menghasilkan. Jika 
terdapat kekurangan untuk pemenuhan management fee tersebut maka kekurangan 
tersebut mempakan tambahan kewajiban Kel. Tani MB kepada NSP yang akan 
diperhitungkan lebih lanjut.  

 
ii. Biaya Operasional pada pengelolaan lahan Kel. Tani MB pada masa tanaman 

menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 
kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MB dikenakan 
Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya operasional lahan Kel. Tani 
MB selama masa tanaman menghasilkan. 

 
iii. Pemenuhan biaya tersebut bersumber dan fasilitas pinjaman masing-masing petani 

yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan 
penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP 
dapat membenkan dana talangan kepada Kel. Tani MB yang akan digunakan untuk 
menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan 
kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa tanaman belum 
menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa tanaman 
menghasilkan, Dana talangan dari NSP kepada Kel. Tani MB akan dikenakan bunga yang 
besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh Kel. 
Tani MB. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MB 
yang harus dikembalikan kepada NSP.  

 
Biaya-Biaya a. Kel. Tani MB wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pembangunan, biaya operasional, management fee dan Biaya Pengelolaan Lahan 

Kel. Tani MB, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. 
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ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB, jika ada. 
 

b. Kel. Tani MB wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MB sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagalmana tersebut di bawah ini: 
 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas lahan Kel. Tani MB. 
 

Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil Lahan 
Kelompok Tani MB 

a. Pelaksanaan pembangunan lahan Kel. Tani MB akan dilakukan setelah pencairan fasilitas 
pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh Kel. Tani MB. 
Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dan rekening pinjaman masing-masing petani ke 
rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing 
petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening: escrow pembangunan kelompok tani untuk 
dikelola oleh NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan 
pada bulan ke 49 (empat puluh sembiIan) sejak penanaman di lapangan, atas lahan Kel. Tani 
MB yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara 
Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan Kelompok yang diketahui dan ditandatangani oleh 
Ketua Perkumpulan Kel. Tani MB. Selanjutnya, pengelolaan lahan Kel. Tani MB tetap 
dilaksanakan dan menjadi wewenang NSP sepenuhnya. 

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MB Tahap III, berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MB. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil Kel. Tani 

MB dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iii. Pendapatan bersih lahan Kel. Tani MB setelah memasuki masa tanaman menghasilkan 

yang pembayatannya dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui rekening escrow 
penjualan kelompok tani setelah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 
setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan dilakukan perhitungan pendapatan masing-
masing petani secara proporsional luasan kebun. Selanjutnya atas pembagian 
pendapatan bersih masing-masing petani tersebut akan di atur pembagian sebagai 
berikut: 

 
(1) Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)  
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow penjualan kelompok tani 
dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI berupa 
angsuran kredit beserta bunganya setelah grace period berakhir yang besarnya 
akan diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertlmbangkan jadwal 
pembayaran angsuran dan besaran aogsman dari BRI per periode pembayaran dan 
jika masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan 
ke rekening simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban 
pengembalian dana talangan yang telah diberikan oleh NSP. 

 
(2) Setelah masa Grace Period berakhir  
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow petani dan digunakan untuk 
pemenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jika 
masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan 
melalui rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian 
dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.  

 
c. Pembagian sisa Pendapatan Bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan 

dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. 
 
d. Apabila pendapatan bersih tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran fasilitas 

pinjaman kredjt BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oish NSP sebagai dana 
talangan. 

 
e. Dana talangan tersebut menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MB Tahap III yang harus 

dipenuhi kepada NSP. 
 
f. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
g. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur 

oleh NSP setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam 
bentuk pejanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. 
Tani MB Tahap III. 
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h. Kel. Tani MB menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan 

oleh NSP. 
 

Hak Kel. Tani MB a. Memperoleh kesempatan kerja bagl para anggotanya dalam kegiatan pembangunan lahan 
Kel. Tani MB, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit 
sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan 
pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah Minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis 

perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP, 

sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel, Tani MB Tahap III. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan lahan Kel. Tani MB dan saldo utang Kel. Tani MB dari NSP. 
 
e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dan hasil produksi 

tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. 

 
Kewajiban Kel. Tani MB a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing 

petani, escrow pembangunan kelomok tani dan escrow penjualan kelompok tani. 
 
b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk 

pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun 
yang dibangun.  

 
c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-

dokumen Kel. Tani MB. 
 
d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta 

kelompok tani kemitraan, 
 
e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus 

perkumpulan Kel. Tani MB, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. 
Tani MB Tahap III. 

 
f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MB berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam lahan Kel. Tani MB, dalam rangka pembangunan 
lahan Kel. Tani MB. 

 
g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dan masing-

masing anggota atas lahan Kel. Tani MB.  
 
h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola 

lahan Kel. Tani MB dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka 
program kemitraan ini dalam arti yang seluas-Iuasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus 
Kel. Tani MB, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan 
pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. 

 
i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

pemanenan lahan Kel. Tani MB serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik para 
anggota Kel. Tani MB, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan 
pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani.  

 
j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB seluruhnya kepada NSP, 

yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III (manajemen 1 atap).  
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k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MB yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan 
dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan 
upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MB yang dapat bekerja akan 
disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.  

 
l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para 

anggota Kel. Tani MB melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial 
untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan lahan Kel. Tani MB. 

 
m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan 

Lahan Kel. Tani MB Tahap III maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, 
sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. 

 
n. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MB Tahap III masih menghasilkan, maka Kel. Tani 

MB wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP 
dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel.Tani MB Tahap III. 

 
o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 

produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. 

 
p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan 

Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB Tahap III dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya 
merugikan Lahan Perkebunan NSP dan Kel. Tani MB antara lain perusakan, baik oleh manusia 
maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.  

 
q. Kel. Tani MB tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan lahan 

Kel. Tani MB sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB berlaku. 
 
r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 

 
Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MB Tahap III, seluruhnya dari 

Kel. Tani MB, yang meliputi kegiatan:  
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum Menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan.  
 
iii. Panen dan transportasi.  
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III ini (manajemen 1 atap).  
 

b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MB kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih dari hasil 
produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. 

  
c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa 

sawit Kel. Tani MB selama lahan Kel. Tani MB masih menghasilkan, dengan harga 
sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III. 

 
d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 

yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta 
tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang 
berada/bermukim di atas lahan Kel. Tani MB.  

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan 

kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima 
persen) pada masa tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MB. 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan lahan Kel. Tani MB Tahap III sesuai standar Direktorat 

Jenderal Perkebunan.  
 
b. Mengelola lahan Kel. Tani MB Tahap III sepenuhnya selama periode kerjasama. 
 
c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI.  
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d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MB dengan harga berpedoman 

kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman 
Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.  

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MB. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.  
 
g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MB. 
 
h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MB, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:  

 
i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani MB (fisik dan biaya).  
 
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan.  
 
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit.  
 
iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI.  

 
k. Bersama dengan Kel. Tani MB mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 

 
Sanksi a. Apabila Kel. Tani MB menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama 

berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III, maka Kel. Tani MB bersedia dan 
sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa 
sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi 
hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MB kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka Kel. Tani MB dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III yang telah ditandatangani oleh 
Kel. Tani MB dan NSP (cross default), Sehubungan dangan hal tersebut, NSP berhak 
melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MB (legalitas Lahan Kel. Tani MB), sesuai peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 

 
c. Apabila Kel. Tani MB melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. 

Tani MB Tahap III maka NSP berhak mengambil langkah-Iangkah hukum yang diperlukan. 
 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap III ini berlaku 
hukum negara Republik Indonesia. 

 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB 

Tahap III ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah 
untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 
jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan 
tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Sampit di Sampit. 

 
 

c. Kerjasama antara NSP dan Kelompok Tani Menjalin Berkah 
 

NSP telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Menjalin Berkah (“Kel. Tani MBK”) yang terbagi atas 
2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut: 

 
(i) Kerjasama Tahap I antara NSP dan Kel. Tani MBK didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 

NSP/JKTO/035/11/2020 tanggal 14 Desember 2020 (“PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I”), 
dengan perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. Kel. Tani MBK. 
 

Tujuan NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dengan Kel. Tani MBK Tahap I 
sesuai standar Direktorat Jendral Perkebunan yang diikuti oleh Kel. Tani MBK Tahap I sebagai 
peserta kerjasama kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiyaan penuh dari bank dengan pola 
komersial dari bank dengan suku bunga komersial. 
 

Obyek a. NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk 
membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MBK Tahap I yang terletak 
di Jalan Poros Desa Menjalin, Desa Menjalin, Kecamatan Parenggean, Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan Kel. Tani MBK Tahap I”). 
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b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma 

NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berasal dari bank kepada Kel. Tani MBK Tahap I dalam bentuk 
fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.  

 
c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (avalis) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit 

Kel. Tani MBK Tahap I kepada bank lunas seluruhnya. 
 
d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari bank belum lunas dan seterusnya sampai selesainya 

satu siklus tanaman, pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I maupun keuangan Kel. 
Tani MBK Tahap I dilakukan dalam satu menejemen dimana NSP melakukan persiapan, 
pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta 
pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis. 

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan 

kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak 
tanggal ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I oleh NSP dan Kel. Tani 
MBK Tahap I atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu. 

 
b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP 

dan Kel. Tani MBK Tahap I dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan 
secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun 
sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I berakhir. 

 
Ketentuan Pembangunan Lahan 
Kel. Tani MBK Tahap I 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dan lahan milik NSP 
yang terletak di Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, 
Hanjalipan, Palangan, Rasau Tumbuh – Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan 
Manjalin – Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan 
Tengah (“Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap I”). 

 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I adalah Surat Pernyatan Tanah atas nama 

masing-masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petanu 
Kelompok Tani Menjalin Berkah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang salinannya 
dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan. 

 
d. Pengaturan lokasi Lahan Kel. Tani MBK Tahap I ditentukan sesuai lokasi yang tercantum 

di Surat Pernyataan Tanah. 
 
e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing masing anggota dari Kel. Tani 

MBK Tahap I, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MBK Tahap I. 
  

Ketentuan Kerjasama a. Para pihak sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di 
bawah ini, agar pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dapat segera direalisasikan, 
pengelolaan dan perawatan Kel. Tani MBK Tahap I dapat segera dilaksanakan, dan 
hasilnya dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi memenuhi 
kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman kredit dan bunganya kepada bank; 

 
i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. 

Tani MBK Tahap I melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala 
permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. 
Tani MBK Tahap I. 

 
ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Pada masa tanaman belum menghasilkan (0 – 4 tahun), seluruh kegiatan 
pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. 

 
(2) Pada masa tanaman menghasilkan, seluruh kegiatan pembangunan sarana dan 

prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi tandan 
buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola NSP. 

 
(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap 

I, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan; 
 

(a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
 
(b) Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum 

menghasilkan dan masa tanaman menghasilkan. 
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(c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana baik pada masa 

tanaman belum menghasilkan maupun masa tanaman menghasilkan. 
 
(d) Panen dan transportasi. 
 
(e) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 

 
(4) Produksi tanaman kelapa sawit pada masa tanaman belum menghasilkan 

menjadi milik Kel. Tani MBK Tahap I, tetapi tidak dibagikan dan akan 
diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama 
kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. Berita acara 
produksi buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP 
dan Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
(1) Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan 

pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan 
penanaman serta pemeliharaan tanaman. NSP berhak mendapatkan 
management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan 
tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan managernent fee 
tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban Kel. Tani 
MBK Tahap I kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. 

 
(2) Biaya pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya 

perneliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya 
yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MBK Tahap I dikenakan biaya 
pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa 
pengelolaan kebun Lahan Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dari fasilitas pinjaman masing-masing 

petani yang telah disetujui bank selama plafond kredit tersedia dan atau dapat 
dilakukan penarikan, Dalarn hal plafond kredit telah habis/tidak dapat 
dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani 
MBK Tahap I yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan 
untuk menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik 
pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman 
menghasilkan. Dana talangan dari NSP ke Kel. Tani MBK Tahap I akan 
dikenakan bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan 
diketahui dan disetujui oleh Kel. Tani MBK Tahap I. Dana talangan beserta 
bunganya tersebut merupakan kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I yang harus 
dikembalikan kepada NSP. 

 
b. NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh 

ketentuan dalan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I ini demi tercapainya sasaran 
yang diharapkan bersama oleh NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
Biaya-Biaya a. Kel. Tani MBK Tahap I wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan, biaya pada masa tanaman 

menghasilkan, management fee dan biaya pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap 
I. sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
ii. Biaya.biaya Iainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, jika ada. 

 
b. Kel. Tani MBK Tahap I wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani 

MBK Tahap I sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tersebut 
di bawah ini: 

 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan; 
 
ii. Pajak-pajak Iainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil 
Lahan Kel. Tani MBK Tahap I 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I akan dilakukan seteiah 
pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari bank yang 
diajukan oleh Kel. Tani MBK Tahap I. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan ke rekening 
penampungan masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening penampungan 
masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening penampungan 
pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP. 
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b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, 
bedarsarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

 
i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MBK Tahap I sebagaimana dimaksud 

dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 
 
ii. Setelah tanaman masa tanaman menghasilkan, maka hasil Kel. Tani MBK Tahap I 

dihitung atas dasar pendapatan dari tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iii. Pendapatan bersih Lahan Kel. Tani MBK Tahap I setelah memasuki masa tanaman 

menghasilkan nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi 
dengan biaya pada masa tanaman menghasilkan dengan pengaturan sebagai 
berikut: 

 
iv. Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh NSP 

melalui rekening penampungan peniualan kelompok tani dan akan dilakukan 
perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun, 
yang akan diatur sebagai berikut: 
 
(1) Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh bank) 
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening penampungan penjualan 
kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban 
kepada bank berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah grace period 
berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan 
mempertirnbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran angsuran dari 
bank per periode pernbayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% dan 
dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani dan 
80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan 
yang telah diberikan oleh NSP. 

 
(2) Setelah Masa Grace Period berakhir 
 

Pendapatan bersjh untuk pernenuhan kewajiban kepada bank (angsuran kredit 
beserta bunganya) akan di transfer ke rekening penampungan masing-masing 
petani, Bila masih ada kelebihan dari Sisa pendapatan bersih, akan dibagikan 
kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan masing-masing 
petani dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana talangan 
yang telah diberikan oleh NSP. 

 
c. Apabila pendapatan bersih tersebut tidak mencukupi unluk memenuhi pembayaran 

angsuran fasilitas pinjaman kredit bank, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan deh 
NSP sebagai dana talangan, 

 
d. Dana talangan tersebut di atas menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I yang 

harus dipenuhi kepada NSP, 
 
e. Harga yang digunakan menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga 
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan 
Provinsi . 

 
f. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan 

diatur oleh NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I setelah tanaman mencapai umur 15 (lima 
belas tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak 
terpısahkan dari PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
g. Kel. Tani MBK Tahap I dengan ini menyatakan şecara tegas akan menyetujui seluruh 

perhitungan yang dilakukan oleh NSP. 
 

Hak Kel. Tani MBK Tahap I a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan 
Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, pemeliharaan, pemanenan, dan transportasi tandan buah 
segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan 
oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang 
berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan 

teknis perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dan saldo utang Kel. Tani 

MBK Tahap I dari NSP. 
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e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi 
tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang tercantum pada PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
Kewajiban Kel. Tani MBK Tahap I a. Melakukan pembukaan rekening penampungan masing-masing petani, rekening 

simpanan masingmasing petani, rekening penampungan pembangunan kelompok tani 
dan rekening penampungan penjualan kelompok tani 

 
b. Mengajukan permohonan fasilitaş kredit ataş nama masing-maşing petani unluk 

pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada bank atas 
kebun yang dibangun. 

 
c. Memiliki surat pengeşahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Deşa ataş 

dokumen-dokumen pendukung Kel. Tani MBK Tahap I. 
 
d. Berada/berdomisili atau pemah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah deşa peserta 

kelompok tani kemitraan. 
 
e. Dİwakili deh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Şusunan Penguruş 

Perkumpulan Kel. Tani MBK Tahap I, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MBK Tahap I berdasarkan 

wilayah administrasi deşa yang berada di dalam Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, dalam 
rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, 

 
g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dari 

masing-masing anggota atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I. 
 
h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP unluk membangun/mengembangkan dan 

mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang 
diperiukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila 
terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MBK Tahap I, maka kuasa ini secara otomatis 
beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan 
seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan 

dan pernanenan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I serta pemasaran tandan buah segar kelapa 
sawit milik para anggota Kel Tani MBK Tahap I, terutama yang berkaitan dengan 
kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani. 

 
j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I 

seluruhnya kepada NSP, yang meliputi kegiatan: 
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
 
ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I (manajemen 1 atap). 
 

k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MBK Tahap I yang 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, dengan pembayaran upah 
minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MBK 
Tahap I yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh NSP. 

 
l. Bekerjasama dengan NSP dalam pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. 

Tani MBK Tahap I melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial 
untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit bank dan bunga pinjaman, baik untuk 

pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I maupun yang dibutuhkan selama masa 
tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh bank. 

 
n. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap I masih menghasilkan, maka Kel. 

Tani MBK Tahap I wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 
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hanya kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK 
Tahap I. 

 
o. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari 

hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Inti 

NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap I dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dari hal-hal 
yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani 
MBK Tahap I dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I antara Iain perusakan, baik oleh manusia 
maupun hewan, pencurian, pernbakaran. dan Iainnya 

 
q. Kel. Tani MBK Tahap I tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau rnengalihkan 

kepemilikan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK 
Tahap I berlaku, kecuali diketahui oleh NSP dan disetujui dalam Rapat Anggota Kel. Tani 
MBK Tahap I. 

 
r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 
 

Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I, seluruhnya 
dari Kel. Tani MBK Tahap I, yang meliputi kegiatan: 

 
i. Pembukaan lahan dan penanaman. 
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman selama masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pernbayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I (manajemen 1 atap). 
 

b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MBK Tahap I kepada NSP yang diberikan bersamaan dengan 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 
produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya. 

 
c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar 

kelapa sawit Kel. Tani MBK Tahap I selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap I masih 
menghasilkan, dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam 
Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang 
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. 

 
d. NSP dapat melaksanakan pembukaan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 

yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I dengan aman, 
lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun 
juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum 
adat yang berada/bemukim di atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman 

belum menghasilkan dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa 
tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MBK Tahap I. 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap I sesuai standar 

Direktorat Jenderal Perkebunan. 
 
b. Mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap I sepenuhnya selama periode jangka waktu 

kerjasama PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. 
 
c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit 

beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh bank. 
 
d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MBK Tahap I dengan harga 

berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian tentang 
Pedoman Penetapan Harga Pemblian Tandan 8uah Segar Kelapa Sawit Produksi 
Perkebunan. 

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MBK Tahap I. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting  
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g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MBK Tahap I. 
 
h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MBK Tahap I untuk menyusun laporan yang terdiri 

dari: 
 
i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani (fisik dan biaya). 
 
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. 
 
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada bank. 
 

i. Bersama dengan Kel. Tani MBK Tahap I mengurus penyelesaian sertifikat lahan 
 

Sanksi a. Apabila Kel. Tani MBK menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga 
selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I ini, maka Kel. Tani MBK 
Tahap I bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual 
tandan buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. denda tersebut selanjutnya 
menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MBK Tahap I 
kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka Kel. Tani MBK Tahap I dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap I. Sehubungan dengan hal 
tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MBK Tahap I (legalitas Lahan 
Kel. Tani MBK Tahap I), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
c. Apabila Kel. Tani MBK Tahap I melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma 

NSP-Kel. Tani MBK Tahap I, maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang 
diperlukan. 

 
Penyelesaian Perselisihan a. NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK 

Tahap I ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. 
 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani 

MBK Tahap I ini, maka NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I akan menyelesaikannya dengan 
jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat 
diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MBK Tahap I sepakat 
untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Sampit. 

 
 

(ii) Kerjasama Tahap II antara NSP dan Kel. Tani MBK didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 
NSP/JKTO/033/12/2021 tanggal 23 November 2021 (“PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II”), 
dengan perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. Kel. Tani MBK. 
 

Tujuan NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dengan Kel. Tani MBK sesuai 
standar Direktorat Jendral Perkebunan yang diikuti oleh Kel. Tani MBK sebagai peserta kerjasama 
kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiyaan penuh dari bank dengan pola komersial dari bank 
dengan suku bunga komersial. 
 

Obyek a. NSP dan Kel. Tani MBK dengan ini sepakat menjalin kerjasama untuk 
membangun/mengembangkan dan mengelola lahan Kel. Tani MBK yang terletak di Jalan 
Poros Desa Menjalin, Desa Menjalin, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan Kel. Tani MBK Tahap II”). 

 
b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma 

NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berasal dari bank kepada Kel. Tani MBK dalam bentuk 
fasilitas pinjaman kredit dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.  

 
c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (avalis) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit 

Kel. Tani MBK kepada bank lunas seluruhnya. 
 
d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari bank belum lunas dan seterusnya sampai 

selesainya satu siklus tanaman, pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK maupun keuangan 
Kel. Tani MBK dilakukan dalam satu menejemen dimana NSP melakukan persiapan, 
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pembangunan, pengelolaan, dan pemasaran/pembelian tandan buah segar serta 
pembagian hasil penjualan tandan buah segar sesuai dengan standar teknis. 

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan 

kelapa sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak 
tanggal ditandatanganinya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II oleh NSP dan Kel. 
Tani MBK atau sampai dengan masa peremajaan tanaman, yang mana lebih dahulu. 

 
b. PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan 

NSP dan Kel. Tani MBK dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan 
secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun 
sebelum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II berakhir. 

 
Ketentuan Pembangunan Lahan 
Kel. Tani MBK Tahap II 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dan lahan milik 
NSP yang terletak di Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, 
Hanjalipan, Palangan, Rasau Tumbuh – Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan 
Manjalin – Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan 
Tengah (“Lahan Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap II”). 

 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II adalah Surat Pernyatan Tanah atas nama 

masing-masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petanu 
Kelompok Tani Menjalin Berkah sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang salinannya 
dilampirkan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan. 

 
d. Pengaturan lokasi Lahan Kel. Tani MBK Tahap II ditentukan sesuai lokasi yang tercantum 

di Surat Pernyataan Tanah. 
 
e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing masing anggota dari Kel. Tani 

MBK, harus diserahkan kepada NSP melalui Kel. Tani MBK. 
  

Ketentuan Kerjasama a. Para pihak sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di 
bawah ini, agar pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dapat segera direalisasikan, 
pengelolaan dan perawatan Kel. Tani MBK dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya 
dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi memenuhi 
kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman kredit dan bunganya kepada bank; 

 
i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. 

Tani MBK melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial 
untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Pada masa tanaman belum menghasilkan (0 – 4 tahun), seluruh kegiatan 
pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, 
penanaman dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP. 

 
(2) Pada masa tanaman menghasilkan, seluruh kegiatan pembangunan sarana 

dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi 
tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola NSP. 

 
(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap 

II, seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan; 
 

(a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
 
(b) Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum 

menghasilkan dan masa tanaman menghasilkan. 
 
(c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana baik pada masa 

tanaman belum menghasilkan maupun masa tanaman menghasilkan. 
 
(d) Panen dan transportasi. 
 
(e) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 

 
(4) Produksi tanaman kelapa sawit pada masa tanaman belum menghasilkan 

menjadi milik Kel. Tani MBK, tetapi tidak dibagikan dan akan diperhitungkan 
untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan 
berdasarkan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. Berita acara produksi 
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buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan Kel. 
Tani MBK. 

 
iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
(1) Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan 

pernbangunan serta pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan 
penanaman serta pemeliharaan tanaman. NSP berhak mendapatkan 
management fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan 
tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan managernent fee 
tersebut maka kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban Kel. 
Tani MBK kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. 

 
(2) Biaya pada masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya 

perneliharaan, biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya 
pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya 
lainnya yang timbul di kemudian hari. Kel. Tani MBK dikenakan biaya 
pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa 
pengelolaan kebun Lahan Kel. Tani MBK. 

 
(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dari fasilitas pinjaman masing-masing 

petani yang telah disetujui bank selama plafond kredit tersedia dan atau dapat 
dilakukan penarikan, Dalarn hal plafond kredit telah habis/tidak dapat 
dilakukan penarikan, NSP dapat memberikan dana talangan kepada Kel. Tani 
MBK yang akan digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk 
menjamin terlaksananya kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada 
masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman 
menghasilkan. Dana talangan dari NSP ke Kel. Tani MBK akan dikenakan 
bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui 
dan disetujui oleh Kel. Tani MBK. Dana talangan beserta bunganya tersebut 
merupakan kewajiban Kel. Tani MBK yang harus dikembalikan kepada NSP. 

 
b. NSP dan Kel. Tani MBK wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan 

dalan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II ini demi tercapainya sasaran yang 
diharapkan bersama oleh NSP dan Kel. Tani MBK. 

 
Biaya-Biaya a. Kel. Tani MBK wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pada masa tanaman belum menghasilkan, biaya pada masa tanaman 

menghasilkan, management fee dan biaya pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap 
II. sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
ii. Biaya.biaya Iainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK, jika ada. 

 
b. Kel. Tani MBK wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban Kel. Tani MBK 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana tersebut di bawah 
ini: 

 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan; 
 
ii. Pajak-pajak Iainnya yang berkaitan atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
Kepemilikan dan Pengaturan Hasil 
Lahan Kel. Tani MBK Tahap II 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II akan dilakukan seteiah 
pencairan fasilitas pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari bank yang 
diajukan oleh Kel. Tani MBK. Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan ke rekening 
penampungan masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening penampungan 
masing-masing petani tersebut akan dikumpulkan ke rekening penampungan 
pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh NSP. 

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, 

bedarsarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 

i. Produksi buah pasir menjadi milik Kel. Tani MBK sebagaimana dimaksud dalam 
PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
ii. Setelah tanaman masa tanaman menghasilkan, maka hasil Kel. Tani MBK dihitung 

atas dasar pendapatan dari tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iii. Pendapatan bersih Lahan Kel. Tani MBK Tahap II setelah memasuki masa tanaman 

menghasilkan nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi 
dengan biaya pada masa tanaman menghasilkan dengan pengaturan sebagai 
berikut: 
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iv. Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh NSP 
melalui rekening penampungan peniualan kelompok tani dan akan dilakukan 
perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan kebun, 
yang akan diatur sebagai berikut: 
 
(1) Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh bank) 
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening penampungan penjualan 
kelompok tani dan digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban 
kepada bank berupa angsuran kredit beserta bunganya setelah grace period 
berakhir yang besarnya akan diperhitungkan di kemudian hari dengan 
mempertirnbangkan jadwal pembayaran angsuran dan besaran angsuran dari 
bank per periode pernbayaran dan jika masih ada kelebihan, 20% dan 
dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening simpanan petani 
dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana 
talangan yang telah diberikan oleh NSP. 

 
(2) Setelah Masa Grace Period berakhir 
 

Pendapatan bersjh untuk pernenuhan kewajiban kepada bank (angsuran 
kredit beserta bunganya) akan di transfer ke rekening penampungan masing-
masing petani, Bila masih ada kelebihan dari Sisa pendapatan bersih, akan 
dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui rekening simpanan 
masing-masing petani dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian 
dana talangan yang telah diberikan oleh NSP. 

 
c. Apabila pendapatan bersih tersebut tidak mencukupi unluk memenuhi pembayaran 

angsuran fasilitas pinjaman kredit bank, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan 
deh NSP sebagai dana talangan, 

 
d. Dana talangan tersebut di atas menjadi tambahan kewajiban Kel. Tani MBK yang harus 

dipenuhi kepada NSP, 
 
e. Harga yang digunakan menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga 
Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan 
Provinsi . 

 
f. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan 

diatur oleh NSP dan Kel. Tani MBK setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas tahun 
dan dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpısahkan 
dari PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
g. Kel. Tani MBK dengan ini menyatakan şecara tegas akan menyetujui seluruh 

perhitungan yang dilakukan oleh NSP. 
 

Hak Kel. Tani MBK a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan 
Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, pemeliharaan, pemanenan, dan transportasi tandan buah 
segar kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan 
oleh NSP, dengan pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang 
berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan 

teknis perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari 

NSP. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dan saldo utang Kel. Tani 

MBK dari NSP. 
 
e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi 

tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang tercantum pada PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
Kewajiban Kel. Tani MBK a. Melakukan pembukaan rekening penampungan masing-masing petani, rekening 

simpanan masing-masing petani, rekening penampungan pembangunan kelompok tani 
dan rekening penampungan penjualan kelompok tani 

 
b. Mengajukan permohonan fasilitaş kredit ataş nama masing-maşing petani unluk 

pembangunan kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada bank atas 
kebun yang dibangun. 
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c. Memiliki surat pengeşahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Deşa ataş 
dokumen-dokumen pendukung Kel. Tani MBK. 

 
d. Berada/berdomisili atau pemah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah deşa peserta 

kelompok tani kemitraan. 
 
e. Dİwakili deh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Şusunan Penguruş 

Perkumpulan Kel. Tani MBK, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma 
NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota Kel. Tani MBK berdasarkan 

wilayah administrasi deşa yang berada di dalam Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, dalam 
rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
g. Menanggung seluruh biaya pengurusan penyelesaian Surat Pernyataan Tanah dari 

masing-masing anggota atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. 
 
h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP unluk membangun/mengembangkan dan 

mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dan untuk melaksanakan seluruh tindakan 
yang diperiukan dalam rangka program kemitraan ini dalam arti yang seluas-luasnya. 
Apabila terjadi pergantian pengurus Kel. Tani MBK, maka kuasa ini secara otomatis 
beralih kepada pengurus yang baru dan pengurus yang baru tersebut terikat dengan 
seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan 

dan pernanenan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II serta pemasaran tandan buah segar 
kelapa sawit milik para anggota Kel Tani MBK, terutama yang berkaitan dengan 
kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam kelompok tani. 

 
j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II 

seluruhnya kepada NSP, yang meliputi kegiatan: 
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
 
ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan 

PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II (manaiemen 1 atap). 
 

i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota Kel. Tani MBK yang 
memenuhi persyaratan yang ditetapkan NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan 
pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, dengan pembayaran upah 
minimum sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota Kel. Tani MBK 
yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh 
NSP. 

 
j. Bekerjasama dengan NSP dalam pembinaan dan pengawasan kepada para anggota Kel. 

Tani MBK melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
k. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit bank dan bunga pinjaman, baik untuk 

pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II maupun yang dibutuhkan selama masa 
tanaman menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh bank. 

 
l. Menyetujui bahwa selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap II masih menghasilkan, maka Kel. 

Tani MBK wajib menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya 
kepada NSP dengan harga sebagaimana tercantum PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK 
Tahap II. 

 
m. Memberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari 

hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya yang 
tercantum pada PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan 

Inti NSP Terkait Plasma Kel. Tani MBK Tahap II dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dari 
hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Inti NSP Terkait Plasma 
Kel. Tani MBK Tahap II dan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II antara Iain perusakan, baik 
oleh manusia maupun hewan, pencurian, pernbakaran. dan Iainnya 
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o. Kel. Tani MBK tidak diperbolehkan memperjualbelikan atau rnengalihkan kepemilikan 

Lahan Kel. Tani MBK Tahap II sepanjang masa PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II 
berlaku, kecuali diketahui oleh NSP dan disetujui dalam Rapat Anggota Kel. Tani MBK. 

 
p. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 
 

Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II, seluruhnya 
dari Kel. Tani MBK, yang meliputi kegiatan: 

 
i. Pembukaan lahan dan penanaman. 
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman selama masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pernbayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan 

PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II (manajemen 1 atap). 
 

b. Berdasarkan kuasa Kel. Tani MBK kepada NSP yang diberikan bersamaan dengan PKS 
Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II, menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 
produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya. 

 
c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar 

kelapa sawit Kel. Tani MBK selama Lahan Kel. Tani MBK Tahap II masih menghasilkan, 
dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara 
Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh 
Dinas Perkebunan Provinsi. 

 
d. NSP dapat melaksanakan pembukaan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 

yang diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II dengan 
aman, lancar, serta tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama 
apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat 
hukum adat yang berada/bemukim di atas Lahan Kel. Tani MBK Tahap II. 

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa tanaman 

belum menghasilkan dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa 
tanaman menghasilkan dari Kel. Tani MBK. 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan Kel. Tani MBK Tahap II sesuai standar 

Direktorat Jenderal Perkebunan. 
 
b. Mengelola Lahan Kel. Tani MBK Tahap II sepenuhnya selama periode jangka waktu 

kerjasama PKS Plasma NSP-Kop. MBK. 
 
c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit 

beserta bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh bank. 
 
d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit Kel. Tani MBK dengan harga 

berpedoman kepada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian 
tentang Pedoman Penetapan Harga Pemblian Tandan 8uah Segar Kelapa Sawit Produksi 
Perkebunan. 

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada Kel. Tani MBK. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting  
 
g. Membina sistem administrasi dan pembukuan Kel. Tani MBK. 
 
h. Menerima kuasa penuh dari Kel. Tani MBK untuk menyusun laporan yang terdiri dari: 

 
i. Laporan perkembangan Lahan Kel. Tani (fisik dan biaya). 
 
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan. 
 
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada 

bank. 
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i. Bersama dengan Kel. Tani MBK mengurus penyelesaian sertifikat lahan 

 
Sanksi a. Apabila Kel. Tani MBK menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga 

selama berlangsungnya PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II ini, maka Kel. Tani MBK 
bersedia dan sanggup membayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual tandan 
buah segar kelapa sawit yang berlaku saat itu. denda tersebut selanjutnya menjadi hak 
NSP, tanpa mengurangi hak NSP untuk melaporkan Kel. Tani MBK kepada pihak berwajib 
untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran terulang kembali, maka Kel. Tani MBK dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II. Sehubungan dengan hal 
tersebut, NSP berhak melakukan eksekusi jaminan Kel. Tani MBK (legalitas Lahan Kel. 
Tani MBK Tahap II), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
c. Apabila Kel. Tani MBK melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP-

Kel. Tani MBK Tahap II, maka NSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang 
diperlukan. 

 
Penyelesaian Perselisihan a. NSP dan Kel. Tani MBK sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MBK Tahap II 

ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. 
 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani 

MBK Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MBK akan menyelesaikannya dengan jalan 
musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat 
diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MBK sepakat untuk 
menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Sampit. 

 
 

d. Kerjasama antara NSP dan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi 
 

NSP telah melakukan kerjasama dengan Kelompok Tani Subur Makmur Abadi (“KT. SMA”) yang terbagi atas 
2 (dua) tahap, dengan perincian sebagai berikut: 

 
(i) Kerjasama Tahap I antara NSP dan KT. SMA didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 

RSTE/JKTO/089/I/2015 No. 001/Kel.TANI SM-SPK/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 sebagaimana diubah 
oleh Adendum I Perjanjian Kerjasama No. RSTE/JKTO/089/I/2015 No. 001/Kel.TANI SM-SPK/I/2015 
tanggal 23 November 2015 dan Addendum II No. 002/Kel.TANI SMA-SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 
2020 (“PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. KT. SMA. 
 

Tujuan NSP dan KT. SMA bermaksud untuk bekerjasama dalam membangun/mengembangkan dan mengelola 
sebidang tanah perkebunan kelapa sawit milik KT. SMA yang terletak di desa Rasau Tumbuh, 
kecamatan Kata Besi, kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan KT. SMA 
Tahap I”). 
 

Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa 
sawit atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I oleh NSP dan KT. SMA sampai dengan 
tanggal 31 Januari 2045. 

 
b. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan KT. 

SMA dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA 
Tahap I, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu 
kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap 
I berakhir.  

 
Ketentuan Pembangunan 
Lahan KT. SMA 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KT. SMA Tahap I dan lahan milik NSP. 
 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas Lahan KT. SMA Tahap I adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-

anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan “Daftar Calon Petani Kemitraan Tahap I” 
KT. SMA sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma 
NSP-KT. SMA Tahap I sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 
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d. Pengaturan lokasi Lahan KT. SMA Tahap I ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat 
Pernyataan Tanah. 

 
e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari KT. SMA, harus 

diserahkan kepada NSP melalui KT. SMA.  
  

Ketentuan Kerjasama a. NSP dan KT. SMA sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di 
bawah ini, agar pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I dapat segera direalisasikan, 
pengelolaan dan perawatan Lahan KT. SMA Tahap I dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya 
dapat segera diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian 
fasilitas pinjaman dana dan bunganya kepada NSP. 

 
i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. SMA 

melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I. 

 
ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Pada masa pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I (0-4 tahun), seluruh kegiatan 
pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman 
dan pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP.  

(2) Pada masa tanaman menghasilkan (4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi 
tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP.  

(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, 
seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: 

 
(a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
 
(b) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman Belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
(c) Panen dan Transportasi. 

 
(d) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 
 

(4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) 
bulan atau buah pasir menjadi milik KT. SMA, tetapi tidak dibagikan dan akan 
diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama 
kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I. Berita acara produksi 
buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan KT. SMA. 
 

iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 
 

(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. SMA Tahap I pada masa tanaman 
belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta 
pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta 
pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan management fee sebesar 5% (lima 
persen) dari total biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. SMA Tahap I 
pada masa tanaman belum menghasilkan. Jika terdapat kekurangan untuk 
pemenuhan management fee tersebut maka kekurangan tersebut merupakan 
tambahan kewajiban KT. SMA kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.  

 
(2) Biaya Operasional pada pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I pada masa tanaman 

menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan 
infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. 
SMA dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dan total biaya 
operasional Lahan KT. SMA Tahap I selama masa tanaman menghasilkan. 

 
(3) NSP dapat memberikan dana talangan kepada KT. SMA yang akan digunakan untuk 

menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerjasama 
kemitraan kebun kelapa sawit balk pada masa pembangunan kebun pada masa 
tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa 
tanaman menghasilkan. dana talangan dari NSP kepada KT. SMA akan dikenakan 
bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan 
disetujui oleh KT. SMA. dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan 
kewajiban KT. SMA yang harus dikembalikan masa tanaman menghasilkan. dana 
talangan dari NSP kepada KT. SMA akan dikenakan bunga yang besarannya akan 
ditentukan dikemudian hari dengan diketahui dan disetujui oleh KT. SMA. dana 
talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. SMA yang harus 
dikembalikan kepada NSP.  

 
Biaya-Biaya a. KT. SMA wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 
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i. Biaya pembangunan, biaya operasional, management fee dan biaya pengelolaan Lahan 

KT. SMA Tahap I, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I. 
 
ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap I, jika ada. 
 

b. KT. SMA wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban KT. SMA sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sebagalmana tersebut di bawah ini: 
 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap I. 
 

Kepemilikan dan Pengaturan 
Hasil Lahan KT. SMA 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I akan dilakukan setelah pencairan 
pinjaman dana dan NSP yang diajukan oleh KT. SMA. Masa pembangunan adalah selama 48 
(empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan), atas Lahan KT. 
SMA Tahap I yang telah diselesaikan pembangunannya oleh NSP tersebut akan dibuat Berita 
Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I yang diketahui dan 
ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan KT. SMA Selanjutnya, Lahan KT. SMA Tahap I 
memasuki masa tanaman menghasilkan dan dikelola oleh NSP sepenuhnya.  

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. SMA Tahap I, berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi buah pasir menjadi milik KT. SMA. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil KT. SMA 

dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. 
 
iii. Pendapatan bersih Lahan KT. SMA Tahap I setelah memasuki masa tanaman 

menghasilkan adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah 
dikurangi dengan biaya-biaya. 

 
iv. Pendapatan bersih yang akan digunakan untuk perhitungan pembagian sisa hasil usaha 

pada masa periode tanaman menghasilkan hinnga pinjaman lunas (bulan ke 49 hingga 
lunas) adalah sebagai berikut: 

 
(1) 20% (dua puluh persen) dibagikan kepada anggota peserta kemitraan dengan 

sistem pembagian diperhitungkan berdasarkan produksi rata-rata per hektar Lahan 
KT. SMA Tahap I sesuai proporsional luas lanan milik peserta kemitraan yang akan 
dlbagikan setiap 2 (dua bulan sekali.  

 
(2) 80% (delapan puluh persen) untuk pemenuhan kewajiban KT. SMA kepada NSP.  

 
(3) Setelah pemenuhan kewajiban lunas hasil bersih sepenuhnya menjadi milik peserta 

kemitraan. 
 

c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 
berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan 

diatur oleh NSP dan KT. SMA setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan 
dituangkan dalam bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS 
Plasma NSP- KT. SMA Tahap I. 

 
e. KT. SMA menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh 

NSP. 
 

Hak KT. SMA a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan 
KT. SMA Tahap I, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit 
sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan 
pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan 

teknis perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I dan saldo utang KT. SMA dari NSP. 
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e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi 
tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada 
PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I. 

 
Kewajiban KT. SMA a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-

dokumen KT. SMA. 
 
b. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta 

kelompok tani kemitraan. 
 
c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam susunan pengurus KT. SMA, 

yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I. 
 
d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. SMA berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. SMA Tahap I, dalam rangka pembangunan 
Lahan KT. SMA Tahap I.  

 
e. Menanggung seluruh biaya pengurusan Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota 

atas Lahan KT. SMA Tahap I.  
 
f. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola 

Lahan KT. SMA Tahap I dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam 
rangka program kerjasama ini delam arti yang serluas-Iuasnya. Apabila terjadi pergantian 
pengurus KT. SMA, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan 
pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS 
Plasma NSP-KT. SMA Tahap I.  

 
g. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

pemanenan Lahan KT. SMA Tahap I serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik 
para anggota KT. SMA, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan 
pambagian kelompok kerja dalam kelompok tani.  
 

h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I seluruhnya kepada 
NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 

 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan.  
 
iii. Panen dan transportasi.  
 
iv. Pendanaan dan pembayaran pinjaman dana pembangunan dan pengelolaan serta bunga 

pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kernitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-KT. SMA Tahap I (manajemen 1 atap).  
 

i. Menyediakan tenaga kerja yang barasal dan para anggota KT. SMA yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan olen NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan 
dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, dengan pembayaran upah minimum sesuai 
ketentuan upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. SMA yang dapat bekerja akan 
disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.  

 
j. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para 

anggota KT. SMA melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala perrnasalahan sosial 
untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I.  

 
k. Melunasi seluruh pinjaman dana pembangunan dan bunga pinjaman, baik untuk 

pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman 
menghasilkan, sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh NSP.  

 
l. Menyetujui bahwa selama Lahan KT. SMA Tahap I masih menghasilkan, maka KT. SMA wajib 

menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan 
harga yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit yang 
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. 

 
m. Mernberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 

produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya.  
 
n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan 

perkebunan kelapa sawit NSP yang terletak di kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan 
Baamang, Kelurahan Kota Besi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, Hanjalipan, 
Palangan, Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan Manjalin 
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kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 
(“Lahan Perkebunan Inti NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap I”) dan Lahan KT. SMA 
Tahap I dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan Inti 
NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap I dan Lahan KT. SMA Tahap I antara lain perusakan, baik 
oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan lainnya.  

 
o. KT. SMA tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan KT. 

SMA Tahap I sepanjang masa PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap I berlaku, kecuali disetujui 
oleh NSP dan memberikan kesempatan pertama kepada NSP terlebih dahulu untuk membeli 
atau menerima pengalihan kepernllikan atas lahan tersebut. 

 
Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap I, seluruhnya dari KT. 

SMA, yang meliputl kegiatan:  
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
 
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan.  
 
iii. Panen dan transportasi.  
 
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunga pinjaman.  
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP- KT. SMA Tahap I (manajemen 1 atap).  
 

b. Berdasarkan kuasa KT. SMA kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih dari hasil 
produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I. 

  
c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa 

sawit KT. SMA selama Lahan KT. SMA Tahap I masih menghasilkan, dengan harga 
sebagaimana tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I. 
 

d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 
yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta 
tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang 
berada/bermukim di atas Lahan KT. SMA Tahap I.  

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan 

kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima 
persen) pada masa tanaman menghasilkan dari KT. SMA. 

 
Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap I sesuai standar Direktorat 

Jenderal Perkebunan (Dirjenbun).  
 
b. Mengelola Lahan KT. SMA Tahap I sepenuhnya selama periode kerjasama. 
 
c. Memberikan pinjaman dana kepada KT. SMA, baik selama masa pembangunan Lahan KT. 

SMA Tahap I maupun salama masa tanaman menghasilkan sesuai dengan kondisi keuangan 
NSP. 

 
d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit KT. SMA dengan harga berpedoman 

kepada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan 
Buat Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada KT. SMA. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.  
 
g. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. SMA. 
 
h. Menerima kuasa penuh dari KT. SMA, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:  

 
i. Laporan perkembangan Lahan KT. SMA Tahap I (fisik dan biaya).  
 
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan.  
 
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit.  
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iv. Pembayaran kewajiban pinjaman dana pembangunan dan pengelolaan serta bunga 
kepada NSP.  

 
Sanksi a. Apabila KT. SMA menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama 

berlangsungnya PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I, maka KT. SMA bersedia dan sanggup 
membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang 
berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP 
untuk melaporkan KT. SMA kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum 
yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka KT. SMA dianggap melakukan 

pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap I yang telah ditandatangani oleh KT. 
SMA dan NSP (cross default). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan 
eksekusi jaminan KT. SMA (legalitas Lahan Kel. KT. SMA Tahap I), sesuai peraturan 
perundang undangan yang berlaku. 

 
c. Apabila KT. SMA melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP- KT. SMA 

Tahap I maka NSP berhak mengambil langkah-Iangkah hukum yang diperlukan. 
 

Penyelesaian Perselisihan a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini berlaku 
hukum negara Republik Indonesia. 

 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB 

Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah 
untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 
jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan 
tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
 

(ii) Kerjasama Tahap II antara NSP dan KT. SMA didasari oleh Perjanjian Kerjasama No. 003/Kel.TANI SMA-
SPK/II/2020 tanggal 6 Februari 2020 (“PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II”), dengan perincian 
sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. NSP; dan 

 
b. KT. SMA. 
 

Tujuan a. NSP bermaksud menjalin kerjasama kemitraan tahap kedua dengan KT. SMA sesuai standar 
Direktorat Jenderal Perkebunan yang diikuti oleh anggota KT. SMA sebagai peserta kerjasama 
kemitraan yang dilaksanakan dengan pembiayaan penuh dari Bank Republik Indonesia dengan 
pola komersial dari Bank Republik Indonesia dengan suku bunga komersial. 

 
b. NSP dan KT. SMA bermaksud untuk membuat suatu perjanjian terpisah dengan PKS Plasma 

NSP-KT. SMA Tahap I yang mengatur mengenai program kerjasama kemitraan dengan 
pembiayaan penuh dari BRI. 

 
Obyek a. NSP dan KT. SMA sepakat menjalin kerjasama untuk membangun/mengembangkan dan 

mengelola lahan kelompok tani yang terletak di desa Rasau Tumbuh, Kecamatan Kota Besi, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan KT. SMA Tahap II”). 

 
b. Pembiayaan untuk program kerjasama kemitraan kebun kelapa sawit dalam PKS Plasma NSP-

KT. SMA Tahap II berasal dari BRI kepada KT. SMA dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit 
dengan pola komersial dengan suku bunga komersial.  

 
c. NSP akan bertindak sebagai penjamin (avalis) sampai dengan fasilitas pinjaman kredit KT. SMA 

kepada BRI lunas seluruhnya.  
 
d. Selama fasilitas pinjaman kredit dari BRI belum lunas dan seterusnya sampai selesainya satu 

siklus tanaman, pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II maupun keuangan KT. SMA dilakukan 
dalam satu manajemen dimana NSP melakukan persiapan, pembangunan, pengelolaan dan 
pemasaran/pembelian tandan buah segar serta pembagian hasil penjualan tandan buah segar 
sesuai dengan standar teknis.  

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit 

atau lebih kurang jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal 
ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II oleh NSP dan KT. SMA atau sampai 
dengan masa peremajaan tanaman, yang mana terlebih dahulu tercapai. 

 
b. PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan NSP dan KT. 

SMA dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma NSP-KT. SMA 
Tahap II, yang mana maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu 
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kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II 
berakhir.  

 
Ketentuan Pembangunan 
Lahan KT. SMA 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KT. SMA Tahap II dan lahan milik NSP. 
 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak atas Lahan KT. SMA Tahap II adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-

masing anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan Daftar Calon Petani Pengembangan 
KT. SMA sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma 
NSP-KT. SMA Tahap II sebagai bagian yang tidak terpisahkan. 

 
d. Pengaturan lokasi Lahan KT. SMA Tahap II ditentukan sesuai lokasi yang tercantum Surat 

Pernyataan Tanah. 
 
e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota peserta kemitraan, 

harus diserahkan kepada NSP melalui KT. SMA.  
  

Ketentuan Kerjasama a. NSP dan KT. SMA sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut di 
bawah ini, agar pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II dapat segera direalisasikan, pengelolaan 
dan perawatan Lahan KT. SMA Tahap II dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera 
diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas 
pinjaman kredit dan bunganya kepada BRI. 

 
i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. SMA 

melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II. 

 
ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Pada masa pembangunan lahan kelompok tani (0-4 tahun), seluruh kegiatan 
pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, penanaman dan 
pemeliharaan tanaman dilakukan oleh NSP.  

 
(2) Pada masa tanaman menghasilkan (>4-30 tahun), seluruh kegiatan pembangunan 

sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, panen, dan transportasi 
tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh NSP.  

 
(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II, 

seluruhnya kepada NSP yang meliputi kegiatan: 
 

(a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman. 
(b) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
(c) Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana baik pada masa tanaman 

belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. 
(d) Panen dan Transportasi. 
(e) Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh NSP (manajemen 1 atap). 

 
(4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) 

bulan atau buah pasir menjadi milik KT. SMA, tetapi tidak dibagikan dan akan 
diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama 
kemitraan berdasarkan PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II. Berita acara produksi 
buah pasir dibuat oleh NSP untuk diketahui dan disetujui oleh NSP dan KT. SMA. 

 
iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. SMA Tahap II pada masa tanaman 

belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta 
pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta 
pemeliharaannya. NSP berhak mendapatkan management fee sebesar 5% (lima 
persen) dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk 
pemenuhan management fee tersebut maka kekurangan tersebut merupakan 
tambahan kewajiban KT. SMA kepada NSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut.  

 
(2) Biaya operasional pada pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II pada masa tanaman 

menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 
kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. SMA dikenakan 
Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional Lahan KT. 
SMA Tahap II selama masa tanaman menghasilkan. 
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(3) Pemenuhan biaya tersebut bersumber dari fasifitas pinjaman masing-masing petani 
yang telah disetujui BRI selama plafond kredit tersedia dan atau dapat dilakukan 
penarikan. Dalam hal plafond kredit telah habis/tidak dapat dilakukan penarikan, NSP 
dapat memberikan dana talangan kepada KT. SMA yang akan digunakan untuk 
menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjarnin terlaksananya kerjasama 
kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa pembangunan kebun pada masa 
tanaman belum menghasilkan maupun pada masa pengelolaan kebun pada masa 
tanaman menghasilkan. dana talangan dari NSP kepada KT. SMA akan dikenakan 
bunga yang besarannya akan drtentukan dikemudian hari dengan diketahui dan 
disetujui oleh KT. SMA. dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan 
kewajiban KT. SMA yang harus dikembalikan kepada NSP.  

 
b. NSP dan KT. SMA wajib saling mendukung dan tunduk pada seluruh ketentuan dalam PKS 

Plasma NSP-KT. SMA Tahap II demi tercapainya sasaran yang diharapkan bersama oleh NSP 
dan KT. SMA. 

 
Biaya-Biaya a. KT. SMA wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pembangunan, biaya operasional, management fee dan biaya pengelolaan lahan KT. 

SMA Tahap II, sebagaimana dimaksud pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II. 
ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap II, jika ada. 
 

b. KT. SMA wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban KT. SMA sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, sebagalmana tersebut di bawah ini: 
 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
ii. Pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. SMA Tahap II. 
 

Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil Lahan KT. 
SMA 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II akan dilakukan setelah pencairan fasilitas 
pinjaman kredit atas nama masing-masing petani dari BRI yang diajukan oleh KT. SMA. 
Penarikan fasilitas kredit akan dilakukan dari rekening piniaman masing-masing petani ke 
rekening escrow masing-masing petani. Selanjutnya dana dari rekening masing-masing petani 
tersebut akan dikumpulkan ke rekening escrow pembangunan kelompok tani untuk dikelola oleh 
NSP. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 
(empat puluh sembilan), atas Lahan KT. SMA Tahap II yang telah diselesaikan pembangunannya 
oleh NSP tersebut akan dibuat Berita Acara Penyelesaian Tahap Pembangunan. Lahan KT. SMA 
Tahap II yang diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Perkumpulan KT. SMA. Selanjutnya, 
Lahan KT. SMA Tahap II memasuki masa tanaman menghasilkan dan dikelola oleh NSP 
sepenuhnya.  

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. SMA Tahap II, berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi buah pasir menjadi milik KT. SMA. 
ii. Setelah umur tanaman melebihi 48 (empat puluh delapan) bulan, maka hasil KT. SMA 

dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan tandan buah segar kelapa sawit. 
iii. Pendapatan bersih Lahan KT. SMA Tahap II setelah memasuki masa tanaman 

menghasilkan adalah nilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya. 

iv. Pembayaran pendapatan bersih tersebut akan dilakukan secara kolektif oleh NSP melalui 
rekening escrow penjualan kelompok tani dan dana atas pendapatan bersih tersebut akan 
dilakukan perhitungan pendapatan masing-masing petani secara proporsional luasan 
kebun dengan pembagian sebagai berikut: 

 
(1) Pada masa Grace Period (periode Grace Period akan ditentukan oleh BRI)  
 

Pendapatan Bersih akan di transfer ke rekening escrow penjualan kelompok tani dan 
digunakan sebagai tabungan untuk pemenuhan kewajiban kepada BRI berupa 
angsuran kredit beserta bunganya setelah grace period berakhir yang besarnya akan 
diperhitungkan di kemudian hari dengan mempertimbangkan jadwal pembayaran 
angsuran dan besaran angsuran dari BRI per periode pembayaran dan jika masih ada 
kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan ke rekening 
simpanan petani dan 80% digunakan untuk pemenuhan kewajiban pengembalian 
dana talangan yang telah diberikan oleh NSP.  

 
(2) Setelah masa Grace Period berakhir  
 

Pendapatan bersih akan di transfer ke rekening escrow petani dan digunakan untuk 
pamenuhan kewajiban kepada BRI (angsuran kredit beserta bunganya), dan jlka 
masih ada kelebihan, 20% akan dibagikan kepada anggota peserta kemitraan melalui 
rekening simpanan dan 80% untuk pemenuhan kewajiban pengembalian dana 
talangan yang telah diberikan oleh NSP, 
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c. Pembagian sisa pendapatan bersih yang menjadi hak anggota peserta kemitraan akan dilakukan 
setiap 2 (dua) bulan sekali.  

 
d. Apabila pendapatan bersih tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi pembayaran angsuran 

fasilitas pinjaman kredit BRI, maka kekurangan tersebut akan dibayarkan oleh NSP sebagai 
dana talangan.  

 
e. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit 

berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian 
Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
f. Tabungan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh 

NSP dan KT. SMA setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam 
bentuk perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma NSP- KT. 
SMA Tahap II. 

 
g. KT. SMA menyatakan secara tegas akan menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh 

NSP. 
 

Hak KT. SMA a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan KT. 
SMA Tahap II, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi tandan buah segar kelapa sawit 
sepanjang memenuhi persyaratan dan kebutuhan yang ditetapkan oleh NSP, dengan 
pembayaran upah minimum menurut ketentuan upah minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari NSP di bidang administrasi, manajemen, dan teknis 

perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari NSP. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II dan saldo utang KT. SMA dari NSP. 
 
e. Menyetujui laporan yang disusun oleh NSP tentang pendapatan bersih dari hasil produksi tandan 

buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS 
Plasma NSP- KT. SMA Tahap II. 

 
Kewajiban KT. SMA a. Melakukan pembukaan rekening escrow masing-masing petani, simpanan masing-masing 

petani, escrow pembangunan kelompok tani dan escrow penjualan kelompok tani. 
 
b. Mengajukan permohonan fasilitas kredit atas nama masing-masing petani untuk pembangunan 

kebun dan menyerahkan surat kuasa menjual agunan kepada BRI atas kebun yang dibangun. 
 
c. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-

dokumen KT. SMA. 
 
d. Berada/berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta 

kelompok tani kemitraan. 
 
e. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dalam Susunan Pengurus KT. SMA, yang 

berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II. 
 
f. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. SMA berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. SMA Tahap II, dalam rangka pembangunan 
Lahan KT. SMA Tahap II.  

 
g. Menanggung seluruh biaya pengurusan Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota 

atas Lahan KT. SMA Tahap II.  
 
h. Memberikan kuasa penuh kepada NSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola 

Lahan KT. SMA Tahap II dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam 
rangka program kerjasama ini delam arti yang seluas-Iuasnya. Apabila terjadi pergantian 
pengurus KT. SMA, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan 
pengurus yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS 
Plasma NSP-KT. SMA Tahap II.  

 
i. Memberikan kuasa kepada NSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan 

pemanenan Lahan KT. SMA Tahap II serta pemasaran tandan buah segar kelapa sawit milik 
para anggota KT. SMA, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan 
pambagian kelompok kerja dalam kelompok tani.  

 
j. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II seluruhnya kepada 

NSP, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 
 

i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
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ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 
menghasilkan.  

iii. Panen dan transportasi.  
iv. Pendanaan dan pembayaran pinjaman dana pembangunan dan pengelolaan serta bunga 

pinjaman.  
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kernitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP-KT. SMA Tahap I (manajemen 1 atap).  
 

k. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dan para anggota KT. SMA yang memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan olen NSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan 
upah minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. SMA yang dapat bekerja akan disesuaikan 
dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh NSP.  

 
l. Bekerjasama dengan NSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota 

KT. SMA melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala perrnasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II.  

 
m. Melunasi seluruh fasilitas pinjaman kredit BRI dan bunga pinjaman, baik untuk pembangunan 

Lahan KT. SMA Tahap II maupun yang dibutuhkan selama masa tanaman menghasilkan, sesuai 
jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BRI. 

 
n. Menyetujui bahwa selama Lahan KT. SMA Tahap II masih menghasilkan, maka KT. SMA wajib 

menjual seluruh hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit hanya kepada NSP dengan harga 
yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit yang 
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi. 

 
o. Mernberikan kewenangan kepada NSP untuk menyusun laporan pendapatan bersih dari hasil 

produksi tandan buah segar kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya.  
 
p. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan lahan 

perkebunan kelapa sawit NSP yang terletak di kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, 
Kelurahan Kota Besi Hulu, Desa Kandan, Camba, Suren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, Rasau 
Tumbuh, Kecamatan Kota Besi, Desa Tehang, Kabuau dan Manjalin kecamatan Parenggean, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan Perkebunan Inti NSP 
Terkait Plasma KT. SMA Tahap II”) dan Lahan KT. SMA Tahap II dari hal-hal yang tidak 
diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan Perkebunan Inti NSP Terkait Plasma KT. SMA Tahap 
II dan Lahan KT. SMA Tahap II antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, 
pencurian, pembakaran, dan lainnya.  

 
q. KT. SMA tidak diperbolehkan memperjual belikan atau mengalihkan kepemilikan Lahan KT. SMA 

Tahap II sepanjang masa PKS Plasma NSP-KT. SMA Tahap II berlaku. 
 

r. Bersama dengan NSP mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 
 

Hak NSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. SMA Tahap II, seluruhnya dari KT. 
SMA, yang meliputl kegiatan:  
 
i. Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman.  
ii. Perawatan/pemeliharaan tanaman pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan.  
iii. Panen dan transportasi.  
iv. Pendanaan dan pengaturan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga 

pinjaman.  
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS 

Plasma NSP- KT. SMA Tahap II (manajemen 1 atap).  
 

b. Berdasarkan kuasa KT. SMA kepada NSP, menyusun laporan pandapatan bersih. 
  

c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi tandan buah segar kelapa 
sawit KT. SMA selama Lahan KT. SMA Tahap II masih menghasilkan, dengan harga sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II. 
 

d. NSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain 
yang diperlukan dalam rangka pembangunan lahan Kel. Tani MB dengan aman, lancar, serta 
tidak ada tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan nama apapun juga, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat yang 
berada/bermukim di atas Lahan KT. SMA Tahap II.  

 
e. Menerima pembayaran management fee sebesar 5% (lima persen) pada masa pembangunan 

kebun (masa tanaman belum menghasilkan) dan biaya pengelolaan sebesar 5% (lima persen) 
pada masa tanaman menghasilkan dari KT. SMA. 
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Kewajiban NSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KT. SMA Tahap II sesuai standar Direktorat 
Jenderal Perkebunan.  

 
b. Mengelola Lahan KT. SMA Tahap II sepenuhnya selama periode kerjasama. 
 
c. Mengatur serta menjamin kelancaran pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta 

bunganya sesuai jadwal angsuran yang sudah ditetapkan oleh BRI. 
 
d. Membeli produksi tandan buah segar kelapa sawit KT. SMA dengan harga berpedoman kepada 

ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buat Segar 
Kelapa Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi.  

 
e. Menyerahkan sisa pendapatan bersih kepada KT. SMA. 
 
f. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting.  
 
g. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. SMA. 
 
h. Menerima kuasa penuh dari KT. SMA, untuk menyusun laporan yang terdiri dari:  
 

i. Laporan perkembangan Lahan KT. SMA Tahap II (fisik dan biaya).  
ii. Laporan biaya pemeliharaan tanaman menghasilkan.  
iii. Laporan biaya panen dan angkutan tandan buah segar kelapa sawit.  
iv. Laporan pembayaran angsuran fasilitas pinjaman kredit beserta bunga kepada BRI. 

 
i. Bersama dengan KT. SMA mengurus penyelesaian sertifikat lahan. 
 

Sanksi a. Apabila KT. SMA menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada pihak ketiga selama 
berlangsungnya PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II, maka KT. SMA bersedia dan sanggup 
membayar denda sebesar 5 (lima) kali dan harga jual tandan buah segar kelapa sawit yang 
berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak NSP, tanpa mengurangi hak NSP 
untuk melaporkan KT. SMA kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang 
berlaku. 

b. Apabila pelanggaran tersebut terulang kembali, maka KT. SMA dianggap melakukan 
pelanggaran terhadap PKS Plasma NSP- KT. SMA Tahap II yang telah ditandatangani oleh KT. 
SMA dan NSP (cross default). Sehubungan dengan hal tersebut, NSP berhak melakukan 
eksekusi jaminan KT. SMA (legalitas Lahan Kel. KT. SMA Tahap I), sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

c. Apabila KT. SMA melanggar 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam PKS Plasma NSP- KT. SMA 
Tahap II maka NSP berhak mengambil langkah-Iangkah hukum yang diperlukan. 

 
Penyelesaian Perselisihan a. NSP dan Kel. Tani MB sepakat bahwa untuk PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB Tahap II ini berlaku 

hukum negara Republik Indonesia. 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma NSP-Kel. Tani MB 

Tahap II ini, maka NSP dan Kel. Tani MB akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah 
untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan 
jalan musyawarah, maka NSP dan Kel. Tani MB sepakat untuk menyerahkan permasalahan 
tersebut secara hukum ke Kantor Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
 
Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan 
 
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, NSP tidak diperkenankan untuk membagikan dividen, kecuali 
Perseroan (sebagai pemegang saham NSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang 
financial covenant (DSCR > 100%, ekuitas positif, DER ≤ 300%, dan net profit positif  dan melaporkan pembagian 
dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 
 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan 
harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, 
dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tangal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019: 
 
  



a 
 
 
 

300 

Laporan Posisi Keuangan 
 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

TOTAL ASET 1.664.240  1.759.410  1.569.921  1.537.730  

TOTAL LIABILITAS 1.269.007  1.478.308  1.519.425  1.536.194  

TOTAL EKUITAS 395.233  281.102  50.496  1.536  

 
 Total Aset 
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset NSP pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp95.170 juta atau sebesar 5,4% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.759.410 juta menjadi Rp1.664.240 juta. 
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset NSP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp189.489 juta atau sebesar 12,1% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.569.921 juta menjadi Rp1.759.410 juta.  
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset NSP pada tanggal 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp32.191 juta atau sebesar 2,1% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.537.730 juta menjadi Rp1.569.921 juta.  
 
 Total Liabilitas 

 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas NSP pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp209.301 juta atau sebesar 14,2% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.478.308 juta menjadi Rp1.269.007 juta.  
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas NSP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp41.117 juta atau sebesar 
2,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.519.425 juta menjadi Rp1.478.308 juta.  
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas NSP pada tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp16.769 juta atau sebesar 
1,1% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.536.194 juta menjadi Rp1.519.425 juta.  
 
 Total Ekuitas 
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Juli 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas NSP pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp114.132 juta atau sebesar 40,6% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp281.102 juta menjadi Rp395.233 juta.  
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Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total ekuitas NSP pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp230.606 juta atau sebesar 
456,7% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp50.496 juta menjadi Rp281.102. Kenaikan ini 
antara lain disebabkan adanya penurunan nilai akumulasi rugi sebesar Rp230.723 juta atau sebesar 54,7%. 
 
Laporan posisi keuangan NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total ekuitas NSP pada tanggal 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp48.960 juta atau sebesar 
3.186,5% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp1.536 juta menjadi Rp50.496 juta. Kenaikan ini 
antara lain disebabkan oleh penurunan nilai akumulasi rugi sebesar Rp43.678 juta atau sebesar 9,4% dan penurunan 
nilai rugi komprehensif lain sebesar Rp5.282 juta atau sebesar 52,8%.  
 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

PENJUALAN  673.825  573.926  1.144.887  746.873  523.397  

LABA BRUTO 248.419  218.095  454.606  172.137  57.467  
LABA USAHA 216.151  216.332  454.528  155.896  45.306  

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 113.926  87.905  230.722  43.678  (136.150) 

 
 Penjualan 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Penjualan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp99.899 juta 
atau sebesar 17,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp573.926 juta 
menjadi Rp673.825 juta.  
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Penjualan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp398.014 
juta atau sebesar 53,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp746.873 juta menjadi Rp1.144.887 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan volume penjualan 
CPO sebesar 8,2% dan kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 37,6% serta kenaikan volume penjualan PK 
sebesar 15,7% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 70,6%.  
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Penjualan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp223.476 
juta atau sebesar 42,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp523.397 juta menjadi Rp746.873 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan volume penjualan CPO 
sebesar 12,7% dan kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 23,6% serta kenaikan volume penjualan PK sebesar 
14,8% dan kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 28,1%.  
 
 Laba Bruto 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba bruto NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.324 juta  
atau sebesar 13,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp218.095 juta 
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menjadi Rp248.419 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO sebesar Rp85.408 juta 
atau sebesar 16,7% dan kenaikan penjualan PK sebesar Rp14.491 juta atau sebesar 22,6%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba bruto NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp282.469 
juta atau sebesar 164,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp172.137 juta menjadi Rp454.606 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO sebesar 
Rp331.298 juta atau sebesar 48,9% dan kenaikan penjualan PK sebesar Rp66.716 juta atau sebesar 95,6%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba bruto NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp114.670 
juta atau sebesar 199,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp57,467 juta menjadi Rp172.137 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan penjualan CPO sebesar 
Rp200.981 juta atau sebesar 42,2% dan kenaikan penjualan PK sebesar Rp22.495 juta atau sebesar 47,6%. 
 
 Laba Usaha 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba usaha NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp181 juta 
atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp216.332 juta  
menjadi Rp216.151 juta. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp5.211 juta 
atau sebesar 39,0%, membukukan rugi atas perubahan nilai wajar biologis sebesar Rp13.991 juta, penurunan 
pendapatan operasi lainnya sebesar Rp136 juta atau sebesar 29,9% dan kenaikan beban operasi lainnya sebesar 
Rp29 juta atau sebesar 725,0%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba usaha NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp298.632 
juta atau sebesar 191,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp155.896 juta menjadi Rp454.528 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar 
Rp282.469 juta atau sebesar 164,1%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba usaha NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp110.590 
juta atau sebesar 244,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp45.306 juta menjadi Rp155.896 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar 
Rp114.670 juta atau sebesar 199,5%. 
 
 Laba (Rugi) Tahun Berjalan 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba tahun berjalan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp26.021 
juta atau sebesar 29,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp87.905 juta 
menjadi Rp113.926 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan pendapatan keuangan sebesar Rp2.181 
juta atau sebesar 85,8% dan penurunan beban pajak penghasilan badan sebesar Rp23.428 juta atau sebesar 42,2%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
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Laba tahun berjalan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp187.044 juta atau sebesar 428,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 
dari Rp43.678 juta menjadi Rp230.722 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar 
Rp298.632 juta atau sebesar 191,6% 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain NSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba tahun berjalan NSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp179.829 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi tahun berjalan 
Rp136.150 juta menjadi laba tahun berjalan Rp43.678 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba 
usaha sebesar Rp110.590 juta atau sebesar 244,1%. 
 
PT Borneo Sawit Perdana (BSP) 
 
Riwayat Singkat 
 
Alamat : Menara Imperium Lt. 20 Suite D 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1. 
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi 
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

 
BSP, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan nama PT Sarana Sawit Agro Perdana 
berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sarana Sawit Agro Perdana No. 39 tanggal 30 Oktober 2006 dan telah 
diubah berdasarkan Akta Perubahan PT Sarana Sawit Agro Perdana No. 56 tanggal 30 November 2006 yang merubah 
nama perseroan dari semula bernama “PT Sarana Sawit Agro Perdana” menjadi “PT Borneo Sawit Perdana”, 
keduanya dibuat di hadapan Fransiskus Holo Piran, S.H., sebagai pengganti dari Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., 
pada waktu itu Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. 
W7-09698 HT.01.01-TH.2007 tanggal 4 September 2007 dan telah didaftar dalam Kantor Pendaftaran Perusahaan 
Kodya Jakarta Selatan No. 1699/BH.09.03/V/2008 tanggal 21 Mei 2008 (“Akta Pendirian BSP”). 
 
Anggaran Dasar BSP sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSP telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Sawit Perdana 
No. 10 tanggal 21 Juni 2022, dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, serta 
telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0042671.AH.01.02 
Tahun 2022 tanggal 23 Juni 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0117930.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 23 Juni 2022. 
 
Perseroan telah melakukan investasi di BSP pada tahun 2014. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan BSP ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar dan 
eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BSP dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
1. Perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262); 
2. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (KBLI 46315); 
3. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (KBLI 46202); 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian BSP, modal dasar BSP berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 
1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah 
ditempatkan dan disetor 30% atau sejumlah 300 saham dengan nilai nominal Rp300.000.000,- (tiga ratus juta 
Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    
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Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
PT Samuel Financindo Advisory 297 297.000.000  99,00 
Rebekah Widya Astuti 3 3.000.000 1,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 300 300.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 700 700.000.000  
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Sawit Perdana No. 01 tanggal 7 Agustus 
2019, yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054079.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 
Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0316336 tanggal 20 Agustus 2019 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0142368.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, modal dasar BSP yang semula sebesar 
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp283.465.000.000,- (dua ratus delapan puluh 
tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah),- terbagi atas 283.465 saham, masing-masing saham bernilai 
nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar 
Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp283.465.000.000,- (dua ratus delapan puluh tiga 
miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar 
Rp183.465.000.000,- (seratus delapan puluh tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta Rupiah).  
 
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 283.465 saham, oleh para pemegang 
saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 283.465 283.465.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Nusantara Sawit Sejahtera 283.464 283.464.000.000 99,99 
Ir. Teguh Patriawan 1 1.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 283.465 283.465 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Borneo Sawit Perdana No. 04 tanggal 29 September 
2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat 
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan PT Borneo Sawit Perdana No. AHU-AH.01.09-0061380 tanggal 04 Oktober 2022, dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196797.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, 
susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSP terdiri dari: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : Ester Hartati Satyono 
Komisaris : Jeffrey Sadeli 
Komisaris : Dra. Wilyanti Agusjosa 
   
Direksi   
Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan 
Direktur : Miniwati Kasmita 
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Perizinan Entitas Anak 
 
Hingga tanggal Prospektus ini, BSP telah memperoleh perizinan, sebagai berikut: 
 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha 
1. Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 
 

8120216150374 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

melalui Online 
Single Submission 

7 November 
2018 

(sebagaimana  
perubahan Ke-
11 tertanggal 
27 Mei 2022 

yang 
merupakan 
perubahan 

terakhir) dan 
dicetak tanggal 
28 Juni 2022 

Berlaku selama 
menjalankan 

kegiatan usaha 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-
undangan 

Kode KBLI 01262  
 

NIB merupakan 
identitas BSP 
dalam rangka 
pelaksanaan 

kegiatan 
berusaha. 

 
NIB adalah bukti 

Pendaftaran 
Penanaman 

Modal/Berusaha 
yang sekaligus 

merupakan 
pengesahan 
Tanda Daftar 
Perusahaan, 

Angka Pengenal 
Importir, hak 

akses 
kepabeanan dan 
bukti pemenuhan 
laporan pertama 
kewajiban Lapor 
Ketenagakerjaan 

di Perusahaan 
2. Surat Keterangan 

Domisili Usaha 
116/27.1BU/31.74.02.1007/-

071.562/e/2018 
Unit Pelaksana 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 

Kelurahan Guntur 

12 Oktober 
2018 

Berlaku sampai 
tanggal 12 Oktober 

2023 

- 

504/221/MBH.BANG/VI/2022 Kelurahan Mentawa 
Baru Hilir 

21 Juni 2022 Berlaku Selama 1 
Tahun sampai 

dengan tanggal 21 
Juni 2023 

- 

3. NPWP 
 

02.604.167.3-018.000 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

- - - 

02.604.167.3-712.001 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Sampit 

- - - 

4. Surat Keterangan 
Terdaftar 

 

S-5448KT/WPJ.04/KP.0203/2018 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

23 November 
2018 

- - 

S-9148KT/WPJ.29/KP.0403/2017 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Sampit 

14 Desember 
2017 

- - 

5. Surat Pengukuhan 
Pengusaha Kena 

Pajak 

S-198PKP/WPJ.29/KP.0403/2017 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Sampit 

14 Desember 
2017 

- Kewajiban Pajak 
PPN, PPnBM 

 
Telah dikukuhkan 

sebagai 
Pengusaha Kena 
Pajak terhitung 
sejak 18 Mei 

2016 
Perizinan terkait dengan Lingkungan 

6. Keputusan Bupati 
Kotawaringin 
Timur tentang 

Perubahan 
Kelayakan 

188.45/0105/Huk-DLH/2022 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

17 Maret 2022 - - 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Lingkungan Hidup 
Kegiatan 

Perkebunan 
 

7. Keputusan Kepala 
Dinas Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur tentang Izin 

Penyimpanan 
Sementara Limbah 
Bahan Berbahaya 
dan Beracun BSP 

021/DPMPTSP-PT/LB3/X/2018 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

9 Oktober 2018 Berlaku selama 5 
Tahun terhitung 
sejak tanggal 

ditetapkan 

- 

8. Surat Direktorat 
Jenderal 

Perhubungan Laut 
tentang Penetapan 

Pemenuhan 
Komitmen 

Pembangunan 
Terminal Khusus 

(Tersus) 
Perkebunan Buah 

Kelapa Sawit 

A.829/AL.308/DJPL/E Kementerian 
Perhubungan 

Direktorat Jenderal 
Perhubungan Laut 

2 November 
2022 

Berlaku selama 18 
(delapan belas) 
bulan jika tidak 
melaksanakan 

pekerjaan 
pembangunan dan 
berlaku selama 5 
(lima) tahun jika 

tidak dapat 
menyelesaikan 
pembangunan 

Terminal Khusus 
sejak izin 

pembangunan 
Terminal Khusus 

diberikan 

- 

Perizinan terkait dengan Lahan 
9. Persetujuan 

Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan Berusaha 
 

13042210216202003 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu melalui 
Sistem OSS RBA 

19 April 2022 
dan dicetak 
pada 9 Mei 

2022 

- - 

Perizinan terkait dengan Perkebunan 
10. Keputusan Bupati 

Kotawaringin 
Timur tentang Izin 
Usaha Perkebunan 

525.21/355/Ek.SDA/VI/2014 Bupati 
Kotawaringin Timur 

3 Juni 2014 Berlaku selama 
menjalankan 

kegiatan usaha 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-
undangan 

- 

11. Sertifikasi 
Indonesian 

Sustainable Palm 
Oil 

MISB-ISPO/115 PT Mutu Indonesia 
Strategis 

Berkelanjutan 

26 Februari 
2022 

25 Februari 2027 - 

Perizinan terkait dengan Bangunan 
12. Keputusan Bupati 

Kotawaringin 
Timur tentang Izin 

Mendirikan 
Bangunan 

648.3/2915/KP3M/IMB/2015 Kantor Pelayanan 
Perizinan dan 

Penanaman Modal 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

28 Mei 2015 Berlaku selamanya 
sepanjang 

bangunan tidak 
mengalami 
perubahan 

bentuk/konstruksi 
dan fungsi 
bangunan 

- 

13. Keputusan Kepala 
Dinas Penanaman 

Modal dan 
Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringn Timur 
tentang Izin 

647/289/DPMPTSP/IMS/2021 Kantor Dinas 
Penanaman Modal 

dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten 
Kotawaringin Timur 

26 Juli 2021 Berlaku selamanya 
sepanjang 

bangunan tidak 
mengalami 
perubahan 

bentuk/konstruksi 
dan fungsi 
bangunan 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Mendirikan 
Bangunan 

14. Surat Penerbitan 
Sertfikat Laik 

Fungsi 

386/DPMPTSP/X/2020 Dinas Penanaman 
Modal dan 

Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu 
Kabupaten 

Kotawaringin Timur 

23 Oktober 
2020 

- Surat ini 
menyatakan 

Dinas Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur belum 

dapat memproses 
pengajuan 
penerbitan 

Sertifikat Laik 
Fungsi, karena 

Pemerintah 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Timur masih 
dalam tahap 

proses 
penyusunan 

Peraturan Bupati 
Kotawaringin 
Timur tentang 

Bangunan 
Gedung dan 

belum memiliki 
tim ahli 

bangunan gedung 
untuk 

memberikan 
pertimbangan 

teknis 
 
Perjanjian BSP dengan Pihak Afiliasi  
 
Hingga tanggal Prospektus, BSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan 
Pihak Afiliasi, sebagai berikut:  
 
No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 

afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

1.  Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Borneo Sawit Perdana No. 
001/NSP-BSP/07/20 tertanggal 
20 Juli 2020, sebagaimana 
diubah pertama kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Borneo Sawit 
Perdana No. 001/NSP-
BSP/01/2021 tertanggal 6 
Januari 2021, diubah kedua kali 
oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang Nusantara 
Sawit Persada – PT Borneo 
Sawit Perdana No. 001/NSP-
BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 
2021, dan diubah terakhir kali 
oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang Nusantara 
Sawit Persada – PT Borneo 
Sawit Perdana No. 001/NSP-
BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 
2022 (”Perjanjian Hutang 
Piutang BSP No. 001/NSP-
BSP/07/2021”) 

1. NSP sebagai 
Kreditur; dan 

 
2. BSP sebagai Debitur 

Hubungan antara 2 
(dua) perusahaan 
yang dikendalikan 

secara 
langsung oleh 

pihak yang sama, 
yaitu Perseroan 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafon maksimum sebesar 
Rp73.000.0000.000,00 (tujuh puluh 
tiga miliar Rupiah). 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan kegiatan 
operasional Perseroan. 
 
Bunga: 
 
NSP membebankan bunga sebesar 
3,8% per tahun dan pembayaran 
bunga dilakukan setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak mengenai 
Perjanjian ini, maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah pihak 
secara musyawarah, namun apabila 
perselisihan tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih tempat 

Jangka waktu 
pinjaman adalah 
sampai dengan 
20 Juni 2023. 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
kediaman hukum yang tetap di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 
 

2.  Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Borneo Sawit Perdana No. 
002/NSP-BSP/07/20 tertanggal 
20 Juli 2020, sebagaimana 
diubah pertama kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Borneo Sawit 
Perdana No. 002/NSP-
BSP/01/2021 tertanggal 6 
Januari 2021, diubah kedua kali 
oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang Nusantara 
Sawit Persada – PT Borneo 
Sawit Perdana No. 002/NSP-
BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 
2021, dan diubah terakhir kali 
oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang Nusantara 
Sawit Persada – PT Borneo 
Sawit Perdana No. 002/NSP-
BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 
2022 (”Perjanjian Hutang 
Piutang BSP No. 002/NSP-
BSP/07/2021”) 

1. NSP sebagai 
Kreditur; dan 

 
2. BSP sebagai Debitur 

Hubungan antara 2 
(dua) perusahaan 
yang dikendalikan 
secara 
langsung oleh 
pihak yang sama, 
yaitu Perseroan 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafon maksimum sebesar 
Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas 
miliar Rupiah). 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan kegiatan 
operasional Perseroan. 
 
Bunga 
 
NSP membebankan bunga sebesar 
3,8% per tahun dan pembayaran 
bunga dilakukan setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak mengenai 
Perjanjian ini, maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah pihak 
secara musyawarah, namun apabila 
perselisihan tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih tempat 
kediaman hukum yang tetap di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 
 

Jangka waktu 
pinjaman adalah 
sampai dengan 
20 Juni 2023. 

3.  Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Borneo Sawit Perdana No. 
003/NSP-BSP/07/20 tertanggal 
20 Juli 2020, sebagaimana 
diubah pertama kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Borneo Sawit 
Perdana No. 003/NSP-
BSP/01/2021 tertanggal 6 
Januari 2021, diubah kedua kali 
oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang Nusantara 
Sawit Persada – PT Borneo 
Sawit Perdana No. 003/NSP-
BSP/07/2021 tertanggal 19 Juli 
2021, dan diubah terakhir kali 
oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang Nusantara 
Sawit Persada – PT Borneo 
Sawit Perdana No. 003/NSP-
BSP/06/2022 tertanggal 21 Juni 
2022 (”Perjanjian Hutang 
Piutang BSP No. 003/NSP-
BSP/07/2021”) 

1. NSP sebagai 
Kreditur; dan 

 
2. BSP sebagai Debitur 

Hubungan antara 2 
(dua) perusahaan 
yang dikendalikan 

secara 
langsung oleh 

pihak yang sama, 
yaitu Perseroan 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafon maksimum sebesar 
Rp40.000.0000.000,00 (empat puluh 
miliar Rupiah). 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan kegiatan 
operasional Perseroan. 
 
Bunga 
 
NSP membebankan bunga sebesar 
3,8% per tahun dan pembayaran 
bunga dilakukan setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak mengenai 
Perjanjian ini, maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah pihak 
secara musyawarah, namun apabila 
perselisihan tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih tempat 
kediaman hukum yang tetap di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 
 

Jangka waktu 
pinjaman adalah 
sampai dengan 
20 Juni 2023. 

4.  Jual Beli Tandan Buah Segar 
dengan NSP tertanggal 17 
Desember 2022 dengan Nomor 

1. NSP sebagai 
Pembeli: 

 

Hubungan antara 2 
(dua) perusahaan 
yang dikendalikan 

Maksud dan Tujuan: 
 

Perjanjian ini 
berlaku 
terhitung sejak 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
NSP/SPT/PJB-
TBS/12/2022/062 (“Perjanjian 
Jual Beli TBS No. 
NSP/SPT/PJB-
TBS/12/2022/062”) 

2. BSP sebagai Penjual secara 
langsung oleh 

pihak yang sama, 
yaitu Perseroan 

Penjual sepakat untuk menjual dan 
menyerahkan TBS kepada Pembeli 
sebagaimana Pembeli sepakat untuk 
membeli dan menerima penyerahan 
TBS dari Penjual. 
 
Harga TBS: 
 

 Pembeli akan menyampaikan harga 
TBS kepada Penjual dalam 
pemberitahuan terpisah dari 
perjanjian ini yang akan dikirimkan 
melalui surat elektronik (email) 
dan/atau alat komunikasi lainnya 
yang disetujui oleh para pihak; 
 

 Harga TBS tersebut berlaku hingga 
ada perubahan harga TBS yang 
dibuat melalui pemberitahuan 
terlebih dahulu kepada Pembeli; 
 

 Harga penjualan TBS belum termasuk 
PPN sebesar 10% (sepuluh persen) 
dan sudah termasuk PPh pasal 22 
sebesar 0,25% (nol koma dua puluh 
lima persen). 
 
Cara Pembayaran: 
 

 Pembayaran sebesar 100% (seratus 
persen) atas harga TBS yang 
disepakati dilakukan secara periodik, 
dimana periode yang dimaksud 
adalah 2 (dua) minggu sekali. 
 

 Apabila terdapat selisih kuantitas 
penimbangan antara Penjual dengan 
pembukuan Pembeli/bukti tanda 
terima PKS, maka akan dilakukan 
rekonsiliasi secepatnya agar dapat 
diselesaikan dan dilakukan 
pembayaran. 
 

 Pembeli akan menyelesaikan seluruh 
pembayaran hanya berdasarkan data 
penerimaan TBS dari jembatan 
timbang milik Pembeli. 

 
 Pengakhiran Perjanjian: 

 
Pembeli berhak membatalkan 
Perjanjian ini sebelum jangka 
waktunya berakhir dengan 
mengesampingkan Pasal 1266 dan 
1267 KUH Perdata, apabila: 
 
i. Penjual melanggar ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian ini, 
maka Pembeli akan 
mengeluarkan pemberitahuan 
tertulis kepada Penjual untuk 
memperbaiki pelanggaran 
tersebut dalam 7 (tujuh) hari 
kerja. Apabila Penjual tidak 
memperbaiki pelanggaran 
tersebut sesuai dengan 
persyaratan Pembeli dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari 
kerja, maka Pembeli atas dasar 
pertimbangan dan 
kebijaksanaan mutlaknya 
sendiri dapat segera mengakhiri 
Perjanjian ini; atau 

 

tanggal 2 Januari 
2023 sampai 
dengan 31 
Desember 2023. 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
ii. Penjual dibubarkan/dilikuidasi 

oleh pemegang sahamnya 
sebagaimana yang 
dinyatakan/diputuskan dalam 
keputusan rapat umum 
pemegang saham; atau 

 
iii. Penjual dinyatakan pailit atau 

dinyatakan dibubarkan 
sebagaimana diputuskan oleh 
pengadilan niaga dan/atau 
pengadilan negeri dan 
dinyatakan bahwa pihak 
tersebut sudah tidak dapat lagi 
menjalankan kegiatan 
usahanya; 

 
Apabila pengakhiran perjanjian 
terjad karena timbulnya salah satu 
kejadian sebagaimana yang 
dinyatakan dalam poin i sampai iii 
tersebut diatas, maka Pembeli 
berhak untuk mengakhiri Perjanjian 
ini tanpa pemberitahuan tertulis 
terlebih dahulu dan dalam keadaan 
tersebut, Penjual berhak atas 
pembayaran yang masih tertunggak 
terkait dengan pembelian TBS oleh 
Pembeli, dengan ketentuan 
pembelian TBS sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan dalam 
Perjanjian ini. 

  
 
Penyelesaian Perkara: 
 

 apabila dalam 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak timbulnya 
perselisihan tersebut kesepakatan 
penyelesaian perselisihan tidak 
tercapai dengan musyawarah, maka 
para pihak sepakat untuk 
menyerahkan penyelesaian 
perselisihan melalui Pengadilan 
Negeri Sampit, Kalimantan Tengah. 
 

 apabila dalam 30 (tiga puluh) hari 
kerja terhitung sejak timbulnya 
perselisihan tersebut kesepakatan 
penyelesaian perselisihan tidak 
tercapai dengan musyawarah, maka 
para pihak sepakat untuk 
menyerahkan penyelesaian 
perselisihan melalui Pengadilan 
Negeri Sampit, Kalimantan Tengah. 
 

5.  Perjanjian Sewa Menyewa 
antara SI dan BSP tertanggal 31 
Mei 2018, sebagaimana 
kemudian diubah oleh 
Amendemen Perjanjian Sewa 
Menyewa tanggal 1 April 2021 
dan terakhir diubah oleh 
Amendemen Perjanjian Sewa 
tanggal 14 Juni 2022 
(“Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor SI – BSP”) 

a. SI selaku pemilik; 
 
b. BSP selaku penyewa 

BSP merupakan 
entitas anak 

Perseroan dan 
Perseroan 

dikendalikan 
secara tidak 

langsung oleh SI  

Objek Sewa: 
 

Letak 
Gedung  

: Menara 
Imperium, 
Lantai 20 
Suite C 

Jalan : HR. Rasuna 
Said, Kav. 
1, Jakarta 
Selatan 

Kelurahan : Guntur 
Kecamatan : Setiabudi 
Luas Ruang 
Kantor 
 

: 185 m2 

Tujuan Penggunaan: 
 
Ruang perkantoran disewakan untuk 
dijadikan kantor 

Perjanjian ini 
akan berakhir 
pada tanggal 30 
Juni 2022 dan 
telah 
diperpanjang 
untuk periode 1 
Juli 2022 sampai 
dengan 30 Juni 
2023 



a aa 
 
 
 

311 

No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
 
Jangka Waktu: 

 
Perjanjian berlaku selama jangka 
waktu 1 tahun, terhitung sejak 
tanggal 1 Juli 2022 dan akan berakhir 
pada tanggal 30 Juni 2023.  
 
Perjanjian dapat diperpanjang 
dengan cara membuat suatu 
perjanjian tambahan/perpanjangan 
tertulis dengan syarat-syarat yang 
akan ditetapkan kemudian hari 
dengan cara BSP memberitahukan 
kehendaknya secara tertulis kepada 
SI, paling lambat 3 bulan sebelum 
berakhirnya perjanjian.  
 
SI berhak untuk menerima ataupun 
menolak permintaan tersebut secara 
sepihak yang disampaikan kepada 
BSP secara tertulis paling lambat 2 
bulan sejak diterimanya permintaan 
tersebut.  
 
Harga Sewa: 
 
Harga sewa ditentukan 
Rp180.000,00/m2 x 210 m2 untuk 1 
tahun dengan total 
Rp453.600.000,00 angka tersebut 
adalah di luar pajak-pajak seperti 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penghasilan. 
 
Deposito: 
 
BSP wajib menyerahkan uang deposit 
kepada SI sebesar 1 bulan masa 
sewa atau sebesar Rp37.800.000,00 
dibayarkan sejak tanggal perjanjian 
ditandatangani, dimana uang 
deposito tersebut akan dikembalikan 
secara penuh lebih kurang 1 bulan 
setelah berakhirnya perjanjian ini, 
apabila tidak ada klaim maupun 
pembayaran yang tertunggak kepada 
pihak ketiga, termasuk namun tidak 
terbatas pada: biaya listrik, air, 
maintenance, service dan lain-
lainnya.  
 
Larangan: 
 
BSP dengan tegas tidak 
diperkenankan untuk menyewakan 
lagi ruang perkantoran yang 
disewakan sesuai Perjanjian Sewa 
Menyewa Kantor SI – BSP kepada 
orang/badan lain baik sebagian 
maupun seluruhnya. 
 
BSP juga menjamin bahwa ruang 
perkantoran hanya akan digunakan 
untuk kegiatan perkantoran BSP dan 
afiliasinya pada umumnya dan buka 
untuk kegiatan lainnya di luar 
maksud dan tujuan kegiatan usaha 
BSP.  
 
Berakhirnya Sewa: 
 
Pada akhir masa sewa, BSP harus 
menyerahkan kembali ruang perkantoran 
tersebut dalam keadaan baik terpelihara 
pada akhir jangka waktu sewa kepada SI 
jika perjanjian berakhir.  
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afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
 
Berakhirnya Perjanjian: 

 
Perjanjian Sewa Menyewa Kantor SI 
– BSP berakhir karena selesainya 
jangka waktu perjanjian, atau lainnya 
dengan cara memberikan 
pemberitahuan tertulis serta alasan-
alasan pengakhiran dalam kurun 
waktu 1 bulan sebelum tanggal 
pengakhiran yang diinginkan.  
 
Jika pengakhiran dimintakan oleh 
BSP, maka tidak akan menyebabkan 
dikembalikannya harga sewa yang 
yang telah dibayarkan, namun belum 
dinikmati masa sewanya.  
 
Dalam hal pengakhiran dimintakan 
oleh SI, maka harga sewa yang telah 
dibayarkan akan dikembalikan secara 
pro rata.  

 
Penyelesaian Perselisihan: 

 
Para Pihak akan menyelesaikan 
perselisihan dan/atau permasalahan 
sebagai akibat dari pelaksanaan 
perjanjian secara musyawarah untuk 
mufakat terlebih dahulu.  

 
Dalam hal penyelesaian secara 
musyawarah untuk mufakat tidak 
tercapai, maka Para Pihak tunduk 
pada kewenangan Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan untuk menyelesaikan 
perselisihan dan/atau permasalahan 
tersebut. 
 

 
BSP memiliki Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen antara Perseroan dan BSP tanggal 29 
Desember 2020 sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab Perjanian Penting mengenai Perjanjian 
dengan Pihak Afiliasi Nomor 4. 
 
Perjanjian dan Kontrak Penting BSP dengan Pihak Ketiga 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BSP juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana 
dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih 
berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-
masa yang akan datang.  
 
a. Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 

 
BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kebun Inti Kelapa Sawit) Nomor 
WCO.KP/328/KI/2022 Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek 
Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022”), 
sebagaimana dirincikan lebih lanjut di bawah ini: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kredit Investasi 
  

Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor 
 
b. BSP sebagai debitor  
 

Fasilitas Kredit 
 

Fasilitas kredit dengan limit kredit sejumlah Rp632.200.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua miliar dua ratus 
juta Rupiah).  
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit ditujukan untuk pembiayaan tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 
Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma empat puluh tiga hektar) beserta bangunan dan sarana 
pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten 
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Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin 
Timur seluas ±8.604,62 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua Hektar) atas nama BSP 
berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk take over fasilitas kredit di 
BRI. 
 

Bunga Suku bunga yang dikenakan bagi fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap 
bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan 
tersebut mengikat BSP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada BSP. Bunga 
sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. 
 

Denda Apabila BSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 
Maret 2030. 

 
Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. 
 

b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow BSP 
maupun grup usaha tidak dikenakan denda. 

 
c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur lain 

dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. 
 
d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
 

Agunan Aset Tetap a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 
8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan 
sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di 
atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, 
SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 
±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) atas nama 
BSP yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp988.140.000.000,00 (sembilan ratus 
delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah); 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah 
beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 
Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana 
pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan 
SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 
72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 
Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) berdasarkan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 832/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat 
Hak Tanggungan No. 00887/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
 

b. Tanah beserta aset yang telah dan akan berdiri di atasnya berupa jetty terminal khusus kelapa sawit 
yang saat ini sedang dalam tahap proses sertifikasi HGB yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan saat sertifikat HGB yang dimaksud terbit 
dengan pengikatan senilai Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). 

 
Catatan: 

 
Berdasarkan Surat Pernyataan BSP, saat ini perolehan hak guna bangunan atas tanah yang bersangkutan 
masih dalam proses sertifikasi. 

 
Agunan Lainnya a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif 

Initial Public Offering), maka atas Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tersebut dapat 
digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan.  
 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 

 
ii. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

49/2022; 
 
iii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 

Guarantee No. 50/2022. 
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b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

51/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 52/2022. 

 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

53/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 54/2022. 

 
d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 

syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil). 
 

Catatan: 
 

Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 55 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di 
hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 

 
e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada BSP. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus 
enam puluh empat) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022. 
 

f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada BSP.  
 

Catatan:  
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 57 
tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris 
di Jakarta Pusat. 

 
Joint Collateral dan 
Cross Default 

a. Seluruh agunan BSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas 
BSP, NSP dan PMM di Bank Mandiri. 

 
b. Dalam hal BSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 

salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, maka BSP dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan BSP yang 
lainnya, NSP, dan PMM. 

 
Asuransi a. Agunan berupa fixed asset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan 

(insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank 
Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious & damage) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai 
wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.  
 

b. Agunan berupa areal perkebunan/tanaman kelapa sawit ditutup asuransi growing trees/crop 
insurance/penutupan sejenis kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s 
clause Bank Mandiri dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi 
menjadi beban BSP.  

 
c. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit 
lunas. 
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d. Jika objek agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan 
endorsement syarat banker’s clause menjadi atas nama Bank Mandiri. Penggunaan asuransi non rekanan 
Bank Mandiri dapat diaksep sampai dengan tanggal jatuh tempo pertanggungan asuransi tersebut untuk 
selanjutnya ditutup menggunakan asuransi rekanan Bank Mandiri. 

 
e. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis 

yang bersangkutan belum tercantum banker’s clause untuk kepentingan Bank Mandiri maka BSP dan/atau 
pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang 
bersangkutan dengan syarat banker’s clause untuk kepentingan Bank Mandiri. 

 
Catatan: 
 
a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, BSP telah mengasuransikan bangunan dan proyek pembangunan pabrik 

berdasarkan dokumen asuransi sebagai berikut:  
 

i. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia 
dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT 
BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan extend 
PPW dan banker clause untuk mengasuransikan bangunan-bangunan yang terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan 
Tengah.  
 

ii. Dokumen Revised Quotation Slip No. 096673/QS/CAR/A99.N73-KBRU/09/2022-01 tanggal 28 
November 2022 sebagai bukti pengajuan asuransi Contractors’ All Risks and Third Party Liability 
Insurance untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. 

 
b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana 

disebut pada catatan poin a(ii) di atas, kami juga telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 
tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan 
kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat 
tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 
 

c. Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause.  

 
Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh 
BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan 
suatu kesatuan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, BSP 
berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
 
a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate shareholder 

majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;  
 
b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu areal statement, laporan produksi dan laporan penjualan 

dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah 
akhir periode laporan; 

 
c. menyampaikan laporan keuangan in-house BSP per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 

60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan BSP yang diaudit oleh KAP 
rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah 
berakhirnya periode laporan; 

 
d. menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; 

 
e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 
 
f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; 
 
g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan BSP melalui Bank Mandiri; 
 
h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang 

dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 
 
i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
 
j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri 

Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban BSP; 
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k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran BSP dalam memenuhi 
kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa 
kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. BSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
 

ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar BSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, 

permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan 
tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 

 
iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri 

sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BSP kepada pihak lain. Namun, 
diperkenankan kepada kelompok tani; 

 
v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk 

namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar 
sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional 
BSP; 

 
vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 

wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022. Namun, 
diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
viii. menjaminkan harta kekayaan BSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak 

lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung 
kegiatan operasional BSP; 

 
ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban 

yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit BSP; 
 

x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 

 
xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka 

pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang financial covenant (DSCR > 100%, ekuitas positif, 
DER ≤ 300%, dan net profit positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut 
kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 

 
Janji Keuangan 
(Financial 
Covenants) 

Selama Fasilitas Kredit belum lunas, BSP menjaga kondisi keuangan BSP agar tetap baik yang tercermin melalui 
parameter sebagai berikut (financial covenant) namun tidak terbatas pada: 
 
a. Debt Service Coverage (DSC) (rasio EBITDA terhadap angsuran tahun berjalan dan beban bunga berjalan) 

minimal 100%; 
 
b. ekuitas positif; 
 
c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 350% (kurang dari atau sama dengan tiga ratus lima puluh persen) terhitung 

sejak tahun 2024 dan DER <300% (kurang dari tiga ratus persen) terhitung sejak tahun 2025 dan 
seterusnya. 
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Ketentuan Self 
Financing  
 

BSP harus membuktikan porsi self financing atas pembiayaan fasilitas KI II dan KI III melalui setoran modal, 
utang pemegang saham dan utang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi 
minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar: 
 
a. Self financing 31 Desember 2022 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal 

Rp154.333.000.000; 
 

b. Self financing 31 Desember 2023 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal 
Rp223.072.000.000; 

 
c. Self financing 31 Desember 2024 dan seterusnya posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak 

terkait minimal Rp238.340.000.000. 
 
Dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Self financing dalam bentuk setoran modal wajib tercermin di dalam akta perubahan modal dan apabila 

self financing dalam bentuk utang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang 
masa kredit dan wajib dijadikan subordinated loan (SOL). Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib 
diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-Iambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan 
tahunan; 

 
b. porsi utang afiliasi yang menjadi self financing tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas utang 

afiliasi tersebut tidak-diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Porsi utang 
afiliasi yang menjadi self financing diinformasikan di dalam penjelasan laporan keuangan; 

 
c. atas nilai minimal posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait tersebut dapat 

disesuaikan dengan analisa Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek PKS dan Jetty 
Terminal Khusus CPO BSP setiap tahunnya. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, BSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
 
a. menyampaikan laporan progress pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan BSP yang akan 

dibangun jetty terminal khusus CPO secara semesteran yang diserahkan kepada Bank Mandiri paling 
lambat setiap 31 Juli dan 31 Januari. Sertifikat HGB tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri 
selambat-Iambatnya 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 Kredit 
untuk selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan; 

 
b. apabila pengurusan sertifikat HGB atas jetty terminal khusus CPO telah selesai, maka atas aset tersebut 

wajib dilakukan pengikatan agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp49.500.000.000,00 yang 
dapat didahului dengan menyerahkan surat covernote dari Notaris rekanan Bank Mandiri. 

 
c. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan 

dan daun, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas kebun 
termasuk budget serta timeline beserta laporan progress implementasi tersebut secara semesteran 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal BSP dan diserahkan kepada Bank Mandiri 

selambat-Iambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun 
inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap 
tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 
2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan 
laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023; 

 
ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, BSP mengalami penurunan produktivitas kebun / 

produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut - turut 
maka pemenuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut 
wajib disusun oleh konsultan perkebunan; 

 
d. menyerahkan laporan progress pembangunan PKS yang disusun oleh internal BSP secara triwulanan 

sampai dengan pembangunan PKS selesai. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Mandiri paling 
lambat 30 hari sejak periode laporan;  

 
e. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/kilogram, sehingga apabila 

realisasi ratas harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga 
tersebut maka BSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 
i. sebesar 50% dari selisih ratas harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan 

dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari BSP selama periode 
tersebut; 

 
ii. dana selisih ratas harga CPO di atas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama BSP yang 

dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: 
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(a) self financing untuk pengembangan usaha/ekspansi BSP termasuk grup usaha; atau 
 
(b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau 
 
(c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga BSP dan atau grup usaha; atau 
 
(d) pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau 
 
(e) keperluan dana operasional BSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank 

Mandiri; 
 

iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO exclude PPn; 
 
f. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/ 

tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut 
sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan sejak 
penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; 

 
g. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

IPO Perseroan efektif; 
 
h. menyampaikan kajian ketersediaan instalasi pengolahan limbah dan parameter baku mutu air atas 

pembangunan PKS BSP; 
 
i. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami BSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha BSP mengalami gangguan dan 
peningkatan resiko terhadap Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap 
fasilitas kredit yang telah diperoleh BSP; 

 
j. melakukan pembangunan plasma sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan rencana 

pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank 
Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang 
berlaku selambat-Iambatnya pada tahun 2026. Apabila terdapat sebagian lahan kebun inti yang 
merupakan objek pembiayaan dialihkan menjadi lahan kebun plasma maka limit fasilitas kredit akan 
disesuaikan; 

 
k. melakukan penilaian agunan atas aset BSP dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank 

Mandiri Kelas A yang ditujukan untuk Bank Mandiri, paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian 
KI No. WCO.KP/328/KI/2022 antara BSP dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan BSP 
tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diaksep Bank Mandiri), maka BSP bersedia 
untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit sesuai hasil review Bank Mandiri; 

 
l. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan 

menyerahkan copy perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum 
berakhirnya masa laku perijinan usaha; 

 
m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 

telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 
 
n. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala 

kantor pertanahan setempat; 
 
o. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan 

memeriksa kondisi kebun, PKS, dan jetty terminal khusus BSP; 
 
p. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank Mandiri; 
 
q. melakukan perubahan pengurus BSP apabila terdapat pengurus BSP yang terkait dengan permasalahan 

hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
 
r. menyerahkan surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan 

pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening escrow; 
 
s. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 

71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 
73/Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama BSP minimal sebesar Rp988.140.000.000,00 selambat-
Iambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan covernote notaris 
rekanan Bank Mandiri yang menyatakan bahwa: 

 
i. pengikatan Hak Tanggungan sedang dalam proses penyelesaian; 



a aa 
 
 
 

319 

 
ii. tidak terdapat permasalahan dalam pengikatan jaminan; 
 
iii. menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank apabila pengikatan telah selesai; 
 
iv. jangka waktu yang disanggupi oleh notaris untuk menyelesaikan proses tersebut maksimal 6 

bulan; 
 

t. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 
pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka BSP bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis 
sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau BSP harus melunasi outstanding 
kredit; 

 
u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 

menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama 
BSP dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri 
sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, 
surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/328/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, akta hak 
tanggungan; 

 
v. Bank Mandiri atau secara umum grup memiliki hak prioritas atau "first right of refusal" untuk 

pengembangan usaha BSP dan grup usaha; 
 
w. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata BSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula 
sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; 

 
x. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan seluruh 

utang harus segera dilunasi sekaligus apabila BSP melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; 
 

y. di dalam mengelola usahanya, BSP harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporate governance); 

 
z. Syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 Bank Mandiri. 

 
Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. BSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini: 
 

i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, BSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak 
dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; atau 

 
ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, 
jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau 

 
iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tersebut; atau 

 
iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan BSP, penjamin, pemilik barang agunan yang 

tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar 
atau tidak seluruhnya benar; atau 

 
v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ataupuan dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah 
palsu atau menyesatkan; atau 

 
vi. jika: 
 

(a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau hipotik kapal karena sebab apapun tidak 
dapat didaftarkan; dan/atau 

 
(b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau 

 
(c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan/atau 

 
(d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak 

dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau 
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(e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 
dokumen agunan bersangkutan dibuat; 

 
vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan BSP atau kemampuan 

BSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, BSP tidak dapat lagi membayar 
jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau 

kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan 
dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
ix. jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 

ketiga atau jika BSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; 
atau 

 
x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan 

pembayaran utang BSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi 
yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika BSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, 

atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022; 
atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 
 
xiii. jika BSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau BSP menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan 
BSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, atau BSP 
ditaruh di bawah pengampuan, atau BSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, 
atau BSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa 
di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat Bank 
Mandiri dapat mengurangi kemampuan penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau Jaminan 
Perusahaan atau Penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, 
atau penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan 
ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang 
atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 

 
xv. jika harta kekayaan BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
 
xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang 

agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 
 
xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 

Bank Mandiri untu melindungi kepentingannya.  
 

b. Jika terjadi Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet pokok jatuh 
tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama Bank Mandiri 
dan jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran 
berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank Mandiri 
berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSP, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
ii. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iv. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 
b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022, BSP menyetujui dan mengakui 

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga BSP tidak perlu lagi menerima 
pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi 
sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 
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Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh BSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan 

Laporan Keuangan BSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, BSP telah memenuhi janji keuangan yang 
ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/328/KI/2022. 

 
b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BSP berdasarkan Perjanjian 

KI No. WCO.KP/328/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 
November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan 
Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP 
telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
 
b. Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 
 

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Pembangunan Pabrik Kelapa 
Sawit) Nomor WCO.KP/329/KI/2022 Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro 
Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. 
WCO.KP/329/KI/2022”), sebagaimana dirincikan lebih lanjut di bawah ini: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kredit Investasi 
  

Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor 
 
b. BSP sebagai debitor  
 

Fasilitas Kredit 
 

Fasilitas Kredit mempunyai limit kredit sejumlah Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) 
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit ditujukan untuk pembiayaan pembangunan pabrik kelapa sawit dengan kapasitas olah 60 ton 
Tandan Buah Segar per jam beserta bangunan dan sarana pelengkapnya atas nama BSP berlokasi di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 
 

Bunga Suku bunga yang dikenakan bagi fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap 
bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan 
tersebut mengikat BSP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada BSP. Bunga 
sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. 
 

Denda Apabila BSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu Fasilitas Kredit terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 
yaitu 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029. 

 
Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. 
 
b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow BSP 

maupun grup usaha tidak dikenakan denda. 
 
c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur lain 

dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. 
 
d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
 

Agunan Aset Tetap a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 
8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan 
sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di 
atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, 
SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 
±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) atas nama 
BSP yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp988.140.000.000,00 (sembilan ratus 
delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah); 

 
Catatan: 
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Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah 
beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 
Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana 
pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan 
SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 
72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 
Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) berdasarkan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 832/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat 
Hak Tanggungan No. 00887/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
 

b. Tanah beserta aset yang telah dan akan berdiri di atasnya berupa jetty terminal khusus kelapa sawit 
yang saat ini sedang dalam tahap proses sertifikasi HGB yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan saat sertifikat HGB yang dimaksud terbit 
dengan pengikatan senilai Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). 

 
Catatan: 

 
Berdasarkan Surat Pernyataan BSP, saat ini perolehan hak guna bangunan atas tanah yang bersangkutan 
masih dalam proses sertifikasi. 
 

Agunan Lainnya a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif 
Initial Public Offering), maka atas Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tersebut dapat 
digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan)  
 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

49/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 50/2022.  

 
b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

51/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 52/2022.  

 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

53/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 54/2022. 

 
d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 

syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil). 
 

Catatan: 
 

Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 55 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di 
hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 

 
e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada BSP. 

 
Catatan: 
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Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus 
enam puluh empat) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022. 
 

f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada BSP.  
 

Catatan:  
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 57 
tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris 
di Jakarta Pusat. 

 
Joint Collateral dan 
Cross Default 
 

a. Seluruh agunan BSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas BSP, 
NSP dan PMM di Bank Mandiri. 
 

b. Dalam hal BSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 
salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, maka BSP dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan BSP yang 
lainnya, NSP, dan PMM. 

 
Asuransi a. Agunan berupa fixed asset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan 

(insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank 
Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious & damage) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai 
wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.  

 
b. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit 
lunas. 

 
c. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis 

yang bersangkutan belum tercantum banker’s clause untuk kepentingan Bank Mandiri maka BSP dan/atau 
pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang 
bersangkutan dengan syarat banker’s clause untuk kepentingan Bank Mandiri. 

 
d. Bila jangka waktu polis asuransi atas agunan telah berakhir, namun BSP tidak memperpanjang waktu 

polis, maka BSP membeirkan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan 
kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan 
pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya. 

 
Catatan: 
 
a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, BSP telah mengasuransikan bangunan dan proyek pembangunan pabrik 

berdasarkan dokumen asuransi sebagai berikut:  
 

i. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia 
dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT 
BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan extend 
PPW dan banker clause untuk mengasuransikan bangunan-bangunan yang terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan 
Tengah.  
 

ii. Dokumen Revised Quotation Slip No. 096673/QS/CAR/A99.N73-KBRU/09/2022-01 tanggal 28 
November 2022 sebagai bukti pengajuan asuransi Contractors’ All Risks and Third Party Liability 
Insurance untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. 

 
b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana 

disebut pada catatan poin a(ii) di atas, kami juga telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 
tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan 
kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat 
tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 
 

c. Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause.  

 
Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh 
BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan 
suatu kesatuan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, BSP 
berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
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a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate shareholder 
majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;  

 
b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu areal statement, laporan produksi dan laporan penjualan 

dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah 
akhir periode laporan; 

 
c. menyampaikan laporan keuangan in-house BSP per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 

60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan BSP yang diaudit oleh KAP 
rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah 
berakhirnya periode laporan; 

 
d. menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; 

 
e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 
 
f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; 
 
g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan BSP melalui Bank Mandiri; 
 
h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang 

dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 
 
i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
 
j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri 

Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban BSP; 
 
k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran BSP dalam memenuhi 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa 
kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. BSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
 

ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar BSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, 

permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan 
tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 

 
iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri 

sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BSP kepada pihak lain. Namun, 
diperkenankan kepada kelompok tani; 

 
v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk 

namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar 
sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional 
BSP; 

 
vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 

wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022. Namun, 
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diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
viii. menjaminkan harta kekayaan BSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak 

lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung 
kegiatan operasional BSP; 

 
ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban 

yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit BSP; 
 

x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 

 
xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka 

pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang financial covenant (DSCR > 100%, ekuitas positif, 
DER ≤ 300%, dan net profit positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut 
kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 

 
Janji Keuangan 
(Financial 
Covenants) 

Selama Fasilitas Kredit belum lunas, BSP menjaga kondisi keuangan BSP agar tetap baik yang tercermin melalui 
parameter sebagai berikut (financial covenant) namun tidak terbatas pada: 
 
a. Debt Service Coverage (DSC) (rasio EBITDA terhadap angsuran tahun berjalan dan beban bunga berjalan) 

minimal 100%; 
 
b. ekuitas positif; 
 
c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 350% (kurang dari atau sama dengan tiga ratus lima puluh persen) terhitung 

sejak tahun 2024 dan DER <300% (kurang dari tiga ratus persen) terhitung sejak tahun 2025 dan 
seterusnya. 

 
Ketentuan Self 
Financing  
 

BSP harus membuktikan porsi self financing atas pembiayaan fasilitas KI II dan KI III melalui setoran modal, 
utang pemegang saham dan utang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi 
minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar: 
 
a. Self financing 31 Desember 2022 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal 

Rp154.333.000.000; 
 
b. Self financing 31 Desember 2023 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal 

Rp223.072.000.000; 
 
c. Self financing 31 Desember 2024 dan seterusnya posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak 

terkait minimal Rp238.340.000.000. 
 
Dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Self financing dalam bentuk setoran modal wajib tercermin di dalam akta perubahan modal dan apabila 

self financing dalam bentuk utang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang 
masa kredit dan wajib dijadikan subordinated loan (SOL). Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib 
diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-Iambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan 
tahunan; 

 
b. porsi utang afiliasi yang menjadi self financing tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas utang 

afiliasi tersebut tidak-diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Porsi utang 
afiliasi yang menjadi self financing diinformasikan di dalam penjelasan laporan keuangan; 

 
c. atas nilai minimal posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait tersebut dapat 

disesuaikan dengan analisa Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek PKS dan Jetty 
Terminal Khusus CPO BSP setiap tahunnya. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, BSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
 
a. menyampaikan laporan progress pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan BSP yang akan 

dibangun jetty terminal khusus CPO secara semesteran yang diserahkan kepada Bank Mandiri paling 
lambat setiap 31 Juli dan 31 Januari. Sertifikat HGB tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri 
selambat-Iambatnya 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 untuk 
selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan; 

 
b. Apabila pengurusan sertifikat HGB atas jetty terminal khusus CPO telah selesai, maka atas aset tersebut 

wajib dilakukan pengikatan agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp49.500.000.000,00 yang 
dapat didahului dengan menyerahkan surat covernote dari Notaris rekanan Bank Mandiri. 

 
c. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan 

dan daun, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas kebun 
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termasuk budget serta timeline beserta laporan progress implementasi tersebut secara semesteran 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal BSP dan diserahkan kepada Bank Mandiri 

selambat-Iambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun 
inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap 
tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 
2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan 
laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023; 

 
ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, BSP mengalami penurunan produktivitas kebun / 

produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut - turut 
maka pemenuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut 
wajib disusun oleh konsultan perkebunan; 

 
d. menyerahkan laporan progress pembangunan PKS yang disusun oleh internal BSP secara triwulanan 

sampai dengan pembangunan PKS selesai. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Mandiri paling 
lambat 30 hari sejak periode laporan;  

 
e. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/kilogram, sehingga apabila 

realisasi ratas harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga 
tersebut maka BSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 
i. sebesar 50% dari selisih ratas harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan 

dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari BSP selama periode 
tersebut; 

 
ii. dana selisih ratas harga CPO di atas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama BSP yang 

dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: 
 

(a) Self financing untuk pengembangan usaha/ekspansi BSP termasuk grup usaha; atau 
 
(b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau 
 
(c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga BSP dan atau grup usaha; atau 
 
(d) pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau 
 
(e) keperluan dana operasional BSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank 

Mandiri; 
 

iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO exclude PPn; 
 
f. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/ 

tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut 
sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan sejak 
penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; 

 
g. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

IPO Perseroan efektif; 
 
h. menyampaikan kajian ketersediaan instalasi pengolahan limbah dan parameter baku mutu air atas 

pembangunan PKS BSP; 
 
i. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami BSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha BSP mengalami gangguan dan 
peningkatan resiko terhadap Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap 
fasilitas kredit yang telah diperoleh BSP; 

 
j. melakukan pembangunan plasma sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan rencana 

pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank 
Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang 
berlaku selambat-Iambatnya pada tahun 2026. Apabila terdapat sebagian lahan kebun inti yang 
merupakan objek pembiayaan dialihkan menjadi lahan kebun plasma maka limit fasilitas kredit akan 
disesuaikan; 

 
k. melakukan penilaian agunan atas aset BSP dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank 

Mandiri Kelas A yang ditujukan untuk Bank Mandiri, paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian 
KI No. WCO.KP/329/KI/2022 antara BSP dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan BSP 
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tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diaksep Bank Mandiri), maka BSP bersedia 
untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit sesuai hasil review Bank Mandiri; 

 
l. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan 

menyerahkan copy perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum 
berakhirnya masa laku perijinan usaha; 

 
m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 

telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 
 
n. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala 

kantor pertanahan setempat; 
 
o. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan 

memeriksa kondisi kebun, PKS, dan jetty terminal khusus BSP; 
 
p. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank Mandiri; 
 
q. melakukan perubahan pengurus BSP apabila terdapat pengurus BSP yang terkait dengan permasalahan 

hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
 
r. menyerahkan surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan 

pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening escrow; 
 
s. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 

71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 
73/Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama BSP minimal sebesar Rp988.140.000.000,00 selambat-
Iambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan covernote notaris 
rekanan Bank Mandiri yang menyatakan bahwa: 

 
i. pengikatan Hak Tanggungan sedang dalam proses penyelesaian; 

 
ii. tidak terdapat permasalahan dalam pengikatan jaminan; 

 
iii. menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank apabila pengikatan telah selesai; 

 
iv. jangka waktu yang disanggupi oleh notaris untuk menyelesaikan proses tersebut maksimal 6 

bulan; 
 

t. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 
pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka BSP bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis 
sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau BSP harus melunasi outstanding 
kredit; 

 
u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 

menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama 
BSP dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri 
sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, 
surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/329/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, Akta Hak 
Tanggungan; 

 
v. Bank Mandiri atau secara umum grup memiliki hak prioritas atau "first right of refusal" untuk 

pengembangan usaha BSP dan grup usaha; 
 
w. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata BSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula 
sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; 

 
x. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan seluruh 

utang harus segera dilunasi sekaligus apabila BSP melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; 
 
y. di dalam mengelola usahanya, BSP harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance); 
 
z. Syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri. 

 
Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. BSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini: 
 

i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, BSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas 
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pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak 
dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; atau 

 
ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, 
jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau 

 
iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tersebut; atau 

 
iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan BSP, penjamin, pemilik barang agunan yang 

tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar 
atau tidak seluruhnya benar; atau 

 
v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ataupuan dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah 
palsu atau menyesatkan; atau 

 
vi. jika: 

 
(1) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau hipotik kapal karena sebab apapun tidak 

dapat didaftarkan; dan/atau 
 
(2) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau 
 
(3) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; 

dan/atau 
 
(4) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak 

dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau 
 
(5) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 

dokumen agunan bersangkutan dibuat; 
 

vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan BSP atau kemampuan 
BSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, BSP tidak dapat lagi membayar 
jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau 

kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan 
dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
ix. jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 

ketiga atau jika BSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; 
atau 

 
x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan 

pembayaran utang BSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi 
yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika BSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, 

atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022; 
atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 
 
xiii. jika BSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau BSP menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan 
BSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, atau BSP 
ditaruh di bawah pengampuan, atau BSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, 
atau BSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa 
di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat Bank 
Mandiri dapat mengurangi kemampuan penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau Jaminan 
Perusahaan atau Penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, 
atau penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan 
ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang 
atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 
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xv. jika harta kekayaan BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
 

xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang 
agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 

 
xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 

Bank Mandiri untu melindungi kepentingannya.  
 

b. Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet 
pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama 
Bank Mandiri dan jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank 
Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSP, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
ii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 
b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022, BSP menyetujui dan mengakui 

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga BSP tidak perlu lagi menerima 
pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi 
sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh BSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan 

Laporan Keuangan BSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, BSP telah memenuhi janji keuangan yang 
ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/329/KI/2022. 

 
b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BSP berdasarkan Perjanjian 

KI No. WCO.KP/329/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 
November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan 
Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP 
telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
 

c. Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 
 

BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Pembangunan Jetty Terminal 
Khusus Crude Palm Oil) Nomor WCO.KP/330/KI/2022 Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan 
Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. 
WCO.KP/330/KI/2022”) sebagaimana dirincikan lebih lanjut di bawah ini: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kredit Investasi 
  

Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor 
 
b. BSP sebagai debitor  
 

Fasilitas Kredit 
 

Fasilitas Kredit mempunyai limit kredit sejumlah Rp41.250.000.000,00 (empat puluh satu miliar dua ratus lima 
puluh juta Rupiah).  
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit ditujukan untuk pembiayaan pembiayaan pembangunan jetty terminal khusus CPO beserta 
bangunan dan sarana pelengkapnya atas nama BSP yang berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah. 
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Bunga Suku bunga yang dikenakan bagi fasilitas kredit adalah 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 setiap 
bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan 
tersebut mengikat BSP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada BSP. Bunga 
sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri. 
 

Denda Apabila BSP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 yaitu 28 Juni 2022 sampai dengan 27 Juni 2029. 
 

Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan fasilitas kredit dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo. 
 

b. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow BSP 
maupun grup usaha tidak dikenakan denda. 

 
c. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur lain 

dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit. 
 
d. Pelunasan fasilitas kredit dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
 

Agunan aset tetap a. Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 
8.279,43 Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan 
sarana pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di 
atas lahan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, 
SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 
±8.604,62 Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) atas nama 
BSP yang terletak di Kecamatan Cempaga dan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar Rp988.140.000.000,00 (sembilan ratus 
delapan puluh delapan miliar seratus empat puluh juta Rupiah); 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas tanah 
beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2012 sampai dengan 2018 seluas ± 8.279,43 
Ha (delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat tiga hektar) beserta bangunan dan sarana 
pelengkapnya (termasuk pabrik kelapa sawit yang akan berdiri) yang telah dan akan berdiri di atas lahan 
SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 
72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 73/Kabupaten Kotawaringin Timur seluas ±8.604,62 
Ha (lebih kurang delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua hektar) berdasarkan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan No. 832/2022 tanggal 16 Agustus 2022 dan telah termuat dalam Sertifikat 
Hak Tanggungan No. 00887/2022 Peringkat I (Pertama) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kotawaringin Timur. 
 

b. Tanah beserta aset yang telah dan akan berdiri di atasnya berupa jetty terminal khusus kelapa sawit 
yang saat ini sedang dalam tahap proses sertifikasi HGB yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan saat sertifikat HGB yang dimaksud terbit 
dengan pengikatan senilai Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah). 

 
Catatan: 

 
Berdasarkan Surat Pernyataan BSP, saat ini perolehan hak guna bangunan atas tanah yang bersangkutan 
masih dalam proses sertifikasi. 
 

Agunan Lainnya a. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif 
Initial Public Offering), maka atas Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tersebut dapat 
digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan)  
 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

49/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 50/2022. 

 
b. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama PMM. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, PMM telah memberikan: 
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i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

51/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 52/2022. 

 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

53/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 54/2022. 

 
d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 

syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil). 
 

Catatan: 
 

Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 55 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di 
hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 

 
e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham pada BSP. 

 
Catatan: 

 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus 
enam puluh empat) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 56/2022. 
 

f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham pada BSP.  
 

Catatan:  
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam BSP sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 57 
tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris 
di Jakarta Pusat. 

 
Joint Collateral dan 
Cross Default 

a. Seluruh agunan BSP akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas BSP, 
NSP dan PMM di Bank Mandiri. 
 

b. Dalam hal BSP lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 
salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, maka BSP dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan BSP yang 
lainnya, NSP, dan PMM. 
 

Asuransi f. Agunan berupa fixed asset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan 
(insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank 
Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious & damage) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai 
wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban BSP.  

 
g. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit 
lunas. 

 
h. Apabila agunan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini telah diasuransikan namun pada polis 

yang bersangkutan belum tercantum banker’s clause untuk kepentingan Bank Mandiri maka BSP dan/atau 
pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk mengubah polis asuransi yang 
bersangkutan dengan syarat banker’s clause untuk kepentingan Bank Mandiri. 

 
i. Bila jangka waktu polis asuransi atas agunan telah berakhir, namun BSP tidak memperpanjang waktu 

polis, maka BSP membeirkan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang waktu polis asuransi, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan 
kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan 
pembayaran premi asuransi serta hal terkait lainnya. 

 
Catatan: 
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a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, BSP telah mengasuransikan bangunan dan proyek pembangunan pabrik 

berdasarkan dokumen asuransi sebagai berikut:  
 

i. Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia 
dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT 
BRI Asuransi Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan extend 
PPW dan banker clause untuk mengasuransikan bangunan-bangunan yang terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan 
Tengah.  
 

ii. Dokumen Revised Quotation Slip No. 096673/QS/CAR/A99.N73-KBRU/09/2022-01 tanggal 28 
November 2022 sebagai bukti pengajuan asuransi Contractors’ All Risks and Third Party Liability 
Insurance untuk pembangunan pabrik kelapa sawit yang terletak di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. 

 
b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban asuransi yang masih dalam proses pengajuan sebagaimana 

disebut pada catatan poin a(ii) di atas, kami juga telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 
tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan 
kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat 
tersebut BSP telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 
 

c. Asuransi-asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause.  

 
Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

Selama Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terutang oleh 
BSP berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan 
suatu kesatuan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, BSP 
berjanji dan menyanggupi untuk melaksanakan/memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
 
a. menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate shareholder 

majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;  
 

b. menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu areal statement, laporan produksi dan laporan penjualan 
dalam kuantum dan nilai setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah 
akhir periode laporan; 

 
c. menyampaikan laporan keuangan in-house BSP per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 

60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan tahunan BSP yang diaudit oleh KAP 
rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah 
berakhirnya periode laporan; 

 
d. menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode laporan; 

 
e. menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit; 
 
f. mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; 
 
g. menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan BSP melalui Bank Mandiri; 
 
h. melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau yang 

dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 
 
i. menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
 
j. menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank Mandiri 

Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban BSP; 
 
k. melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran BSP dalam memenuhi 

kewajibannya berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 namun tidak terbatas pada peristiwa 
kebakaran, kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. BSP tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
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ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 
pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar BSP termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus, 

permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal dari Perseroan 
tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan 
tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 

 
iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan diri 

sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan BSP kepada pihak lain. Namun, 
diperkenankan kepada kelompok tani; 

 
v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain termasuk 

namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar 
sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional 
BSP; 

 
vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 

wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan 
leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022. Namun, 
diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional BSP; 

 
viii. menjaminkan harta kekayaan BSP atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada pihak 

lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka mendukung 
kegiatan operasional BSP; 

 
ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban 

yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit BSP; 
 

x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 

 
xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka 

pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang financial covenant (DSCR > 100%, ekuitas positif, 
DER ≤ 300%, dan net profit positif telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut 
kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 

 
Janji Keuangan 
(Financial 
Covenants) 

Selama Fasilitas Kredit belum lunas, BSP menjaga kondisi keuangan BSP agar tetap baik yang tercermin melalui 
parameter sebagai berikut (financial covenant) namun tidak terbatas pada: 
 
a. Debt Service Coverage (DSC) (rasio EBITDA terhadap angsuran tahun berjalan dan beban bunga berjalan) 

minimal 100%; 
 
b. Ekuitas positif; 
 
c. Debt to Equity Ratio (DER) ≤ 350% (kurang dari atau sama dengan tiga ratus lima puluh persen) terhitung 

sejak tahun 2024 dan DER <300% (kurang dari tiga ratus persen) terhitung sejak tahun 2025 dan 
seterusnya. 

 
Ketentuan Self 
Financing  
 

BSP harus membuktikan porsi self financing atas pembiayaan fasilitas KI II dan KI III melalui setoran modal, 
utang pemegang saham dan utang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi 
minimal tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar: 
 
a. Self financing 31 Desember 2022 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal 

Rp154.333.000.000,00; 
 
b. Self financing 31 Desember 2023 posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait minimal 

Rp223.072.000.000,00; 
 
c. Self financing 31 Desember 2024 dan seterusnya posisi ekuitas, utang pemegang saham dan utang pihak 

terkait minimal Rp238.340.000.000,00. 
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Dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Self financing dalam bentuk setoran modal wajib tercermin di dalam akta perubahan modal dan apabila 

self financing dalam bentuk utang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi sepanjang 
masa kredit dan wajib dijadikan subordinated loan (SOL). Akta peningkatan modal/SOL tersebut wajib 
diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-Iambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan keuangan 
tahunan; 

 
b. porsi utang afiliasi yang menjadi self financing tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas utang 

afiliasi tersebut tidak-diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Porsi utang 
afiliasi yang menjadi self financing diinformasikan di dalam penjelasan laporan keuangan; 

 
c. atas nilai minimal posisi ekuitas, utang pemegang saham, dan utang pihak terkait tersebut dapat 

disesuaikan dengan analisa Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek PKS dan Jetty 
Terminal Khusus CPO BSP setiap tahunnya. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, BSP juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
 
a. menyampaikan laporan progress pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan BSP yang akan 

dibangun jetty terminal khusus CPO secara semesteran yang diserahkan kepada Bank Mandiri paling 
lambat setiap 31 Juli dan 31 Januari. Sertifikat HGB tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri 
selambat-Iambatnya 24 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 untuk 
selanjutnya dilakukan pengikatan hak tanggungan; 

 
b. Apabila pengurusan sertifikat HGB atas jetty terminal khusus CPO telah selesai, maka atas aset tersebut 

wajib dilakukan pengikatan agunan dengan nilai pengikatan minimal sebesar Rp49.500.000.000,00 yang 
dapat didahului dengan menyerahkan surat covernote dari Notaris rekanan Bank Mandiri. 

 
c. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa jaringan 

dan daun, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas kebun 
termasuk budget serta timeline beserta laporan progress implementasi tersebut secara semesteran 
dengan ketentuan sebagai berikut: 

 
i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal BSP dan diserahkan kepada Bank Mandiri 

selambat-Iambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan produktivitas kebun 
inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi semesteran diserahkan setiap 
tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana peningkatan produktivitas kebun tahun 
2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan 
laporan implementasi pertama pada 31 Januari 2023; 

 
ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, BSP mengalami penurunan produktivitas kebun / 

produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun berturut - turut 
maka pemenuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan implementasi tersebut 
wajib disusun oleh konsultan perkebunan; 

 
d. menyerahkan laporan progress pembangunan PKS yang disusun oleh internal BSP secara triwulanan 

sampai dengan pembangunan PKS selesai. Laporan tersebut disampaikan kepada Bank Mandiri paling 
lambat 30 hari sejak periode laporan;  

 
e. selama masa kredit, ditentukan harga patokan CPO sebesar Rp13.000,00/kilogram, sehingga apabila 

realisasi ratas harga CPO selama 6 (enam) bulan sesuai laporan penjualan berada diatas patokan harga 
tersebut maka BSP berkewajiban melakukan penyetoran ke rekening giro escrow dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

 
i. sebesar 50% dari selisih ratas harga CPO sesuai laporan penjualan selama 6 (enam) bulan 

dengan harga patokan tersebut dikalikan dengan volume penjualan CPO dari BSP selama periode 
tersebut; 

 
ii. dana selisih ratas harga CPO di atas disetorkan ke rekening giro escrow atas nama BSP yang 

dananya dapat digunakan untuk namun tidak terbatas pada: 
 

(a) Self financing untuk pengembangan usaha/ekspansi BSP termasuk grup usaha; atau 
 
(b) pemeliharaan kebun dalam rangka peningkatan produktivitas kebun; atau 
 
(c) pencadangan kewajiban pokok dan bunga BSP dan atau grup usaha; atau 
 
(d) pelunasan dipercepat atas sebagian/seluruh kredit; atau 
 
(e) keperluan dana operasional BSP maupun investasi lainnya yang diaksep oleh Bank 

Mandiri; 
 

iii. harga CPO tersebut merupakan harga CPO exclude PPn; 
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f. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk giro/ 
tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana tersebut 
sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan sejak 
penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; 

 
g. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

IPO Perseroan efektif; 
 
h. menyampaikan kajian ketersediaan instalasi pengolahan limbah dan parameter baku mutu air atas 

pembangunan PKS BSP; 
 
i. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami BSP dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha BSP mengalami gangguan dan 
peningkatan resiko terhadap Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan terhadap 
fasilitas kredit yang telah diperoleh BSP; 

 
j. melakukan pembangunan plasma sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan rencana 

pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 6 bulan kepada Bank 
Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan ketentuan/regulasi yang 
berlaku selambat-Iambatnya pada tahun 2026. Apabila terdapat sebagian lahan kebun inti yang 
merupakan objek pembiayaan dialihkan menjadi lahan kebun plasma maka limit fasilitas kredit akan 
disesuaikan; 

 
k. melakukan penilaian agunan atas aset BSP dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank 

Mandiri Kelas A yang ditujukan untuk Bank Mandiri, paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan Perjanjian 
KI No. WCO.KP/330/KI/2022 antara BSP dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian agunan BSP 
tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diaksep Bank Mandiri), maka BSP bersedia 
untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit sesuai hasil review Bank Mandiri; 

 
l. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan 

menyerahkan copy perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum 
berakhirnya masa laku perijinan usaha; 

 
m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 

telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 
 
n. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala 

kantor pertanahan setempat; 
 
o. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai dan/atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk melihat dan 

memeriksa kondisi kebun, PKS, dan jetty terminal khusus BSP; 
 
p. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank Mandiri; 
 
q. melakukan perubahan pengurus BSP apabila terdapat pengurus BSP yang terkait dengan permasalahan 

hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
 
r. menyerahkan surat keterangan lunas dari BRI selambat-lambatnya 14 hari sejak dilakukan 

pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening escrow; 
 
s. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU No. 70/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 

71/Kabupaten Kotawaringin Timur, SHGU No. 72/Kabupaten Kotawaringin Timur, dan SHGU No. 
73/Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama BSP minimal sebesar Rp988.140.000.000,00 selambat-
Iambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat didahului dengan covernote notaris 
rekanan Bank Mandiri yang menyatakan bahwa: 

 
i. pengikatan Hak Tanggungan sedang dalam proses penyelesaian; 
 
ii. tidak terdapat permasalahan dalam pengikatan jaminan; 
 
iii. menyerahkan sertifikat Hak Tanggungan kepada Bank apabila pengikatan telah selesai; 
 
iv. jangka waktu yang disanggupi oleh notaris untuk menyelesaikan proses tersebut maksimal 6 

bulan; 
 

t. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 
pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka BSP bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis 
sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau BSP harus melunasi outstanding 
kredit; 
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u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 

menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama 
BSP dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri 
sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, akta-akta, 
surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/330/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, Akta Hak 
Tanggungan; 

 
v. Bank Mandiri atau secara umum grup memiliki hak prioritas atau "first right of refusal" untuk 

pengembangan usaha BSP dan grup usaha; 
 
w. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata BSP menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula 
sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; 

 
x. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan seluruh 

utang harus segera dilunasi sekaligus apabila BSP melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; 
 
y. di dalam mengelola usahanya, BSP harus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance); 
 
z. Syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 Bank Mandiri. 

 
Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. BSP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini: 
 

i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, BSP telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain yang 
berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo, tidak 
dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; atau 
 

ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, jaminan perorangan/pribadi, jaminan perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, 
jaminan perorangan, atau jaminan perusahaan; atau 
 

iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah atau tidak memenuhi 
ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, dokumen agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan 
tersebut; atau 
 

iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan BSP, penjamin, pemilik barang agunan yang 
tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan tidak benar 
atau tidak seluruhnya benar; atau 
 

v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ataupuan dokumen agunan menurut Bank Mandiri adalah 
palsu atau menyesatkan; atau 
 

vi. jika: 
 

(a) hak tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau hipotik kapal karena sebab apapun tidak 
dapat didaftarkan; dan/atau 

 
(b) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan/atau 
 
(c) hak tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; 

dan/atau 
 
(d) sertifikat hak tanggungan, sertifikat jaminan fidusia, dan/atau grosse hipotik kapal tidak 

dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan/atau 
 
(e) barang agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 

dokumen agunan bersangkutan dibuat; 
 

vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan BSP atau kemampuan 
BSP untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, BSP tidak dapat lagi membayar 
jumlah terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau 

kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan atau jaminan perusahaan 
dengan cara sebagaimana mestinya; atau 
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ix. jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 
ketiga atau jika BSP karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai kekayaannya; 
atau 

 
x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau penundaan 

pembayaran utang BSP, penjamin, atau pemilik barang agunan yang diajukan kepada instansi 
yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika BSP tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan, 

atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022; 
atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 
 
xiii. jika BSP (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau BSP menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan 
BSP untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, atau BSP 
ditaruh di bawah pengampuan, atau BSP kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, 
atau BSP dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa 
di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat Bank 
Mandiri dapat mengurangi kemampuan penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau Jaminan 
Perusahaan atau Penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, 
atau penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau diberlakukan 
ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang 
atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 

 
xv. jika harta kekayaan BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
 
xvi. jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika barang 

agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 
 
xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 

Bank Mandiri untu melindungi kepentingannya.  
 

b. Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan baki debet 
pokok jatuh tempo dan jumlah terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama 
Bank Mandiri dan jika BSP, penjamin, dan/atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 dan/atau dokumen agunan, maka Bank 
Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari BSP, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
ii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 
 

b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022, BSP menyetujui dan 
mengakui penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga BSP tidak 
perlu lagi menerima pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan 
pengakuan atau persetujuan lagi sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

 
Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh BSP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan 

Laporan Keuangan BSP, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, BSP telah memenuhi janji keuangan yang 
ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/330/KI/2022. 
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b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi BSP berdasarkan Perjanjian 
KI No. WCO.KP/330/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 tanggal 7 
November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan kegiatan 
Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat tersebut BSP 
telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
 

d. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh BSP atas fasilitas kredit yang diterima oleh NSP dari Bank 
Mandiri 

 
Bank Mandiri dan NSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi 
No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat. 

 
Berdasarkan ketiga perjanjian-perjanjian kredit di atas, BSP telah memberikan jaminan dan penanggungan 
untuk NSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022  

 
BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 29 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 29/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
 

ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 28/2022 
 

Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. BSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban NSP kepada Bank bersifat mengikat 

dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee 
No. 29/2022 berlaku sampai dengan kredit NSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk 
perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Bank. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada NSP atau NSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit tidak 
cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: 
 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban NSP termasuk 

untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau 
kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran 
NSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan 
menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran NSP baik dari 

sumber dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban NSP yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban NSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 
 

c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 
pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum 
seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
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BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 28 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. BSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama NSP masih mempunyai 
hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain 
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 
Perjanjian Kredit. 

 
b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum 

membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib 
dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di 
subrograsi dalam kedudukan Bank terhadap NSP. 

 
Jaminan  a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang yang 

terhutang oleh NSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan biaya-
biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa diperlukan 
lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari NSP. Dengan ketentuan bahwa jumlah 
tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Kredit 
ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh NSP kepada Bank.  

 
b. Jumlah uang yang terhutang oleh NSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang 

administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung 
hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari 
Penjamin selaku penanggung hutang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu 
atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 
1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat 
mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang NSP kepada Bank yang demikian 
tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh Bank 
berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 28/2022 ini. 

 
b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, 

tidak dapat ditarik Kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam 
Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
e. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh BSP atas fasilitas kredit yang diterima oleh PMM dari Bank 

Mandiri  
 

Bank Mandiri dan PMM telah menandatangani perjanjian kredit, yaitu Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/327/KI/2022, Akta Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat;  

 
Berdasarkan perjanjian kredit di atas, BSP telah memberikan jaminan dan penanggungan berdasarkan 
dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 39/2022 

 
BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 39 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 39/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
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Para Pihak a. BSP sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban PMM kepada Bank bersifat mengikat 

dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee 
No. 39/2022 berlaku sampai dengan kredit PMM dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk 
perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Bank. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada PMM atau PMM pada tanggal jatuh tempo pembayaran 
cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau kewajiban apapun dari Fasilitas Kredit 
tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: 
 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban PMM termasuk 

untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan baki debet pokok dan/atau 
kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran 
PMM kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan 
menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran PMM baik dari 

sumber dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban PMM yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban PMM sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 
 

c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 
pinjaman subordinasi dari Fasilitas Kredit dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum 
seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 38/2022 

 
BSP dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 38 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 38/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. Penjamin sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama PMM masih 
mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-
biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang 
berkaitan dengan Perjanjian Kredit. 

 
b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama penjamin tidak atau belum 

membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib 
dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di 
subrograsi dalam kedudukan Bank terhadap PMM. 

 
Jaminan  a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terhutang oleh PMM yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa 
diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari PMM. Dengan ketentuan bahwa 
jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian 
Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh PMM 
kepada Bank.  

 
b. Jumlah uang yang terhutang oleh PMM kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang 

administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung 
hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari 
Penjamin selaku penanggung hutang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu 
atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 



a aa 
 
 
 

341 

1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Kuasa-Kuasa  a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat 
mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang PMM kepada Bank yang demikian 
tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh 
Bank berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 38/2022 ini. 

 
b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, 

tidak dapat ditarik Kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam 
Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
 
f. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan oleh dan antara DSF dengan BSP 

 
Perjanjian No. 0009406/1/08/02/2021 tanggal 15 Februari 2021 (“Perjanjian Sewa DSF No. 9406/2021”). 
Berikut adalah perincian atas Perjanjian tersebut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 
  

Para Pihak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. NSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 Unit Mitsubishi-All New Triton DC GLS 4X4 M/T (2.4L M/T) Model 2019 dengan No. Kerangka/No. Mesin: 
MMBJJKL10KH059275/4N15UGH9683. 
 

Jangka Waktu / 
Masa Sewa 

15 Februari 2021-15 Januari 2024 
 

 
g. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan oleh dan antara DSF dengan BSP 
 

Perjanjian No. 0003722/1/28/02/2022 (“Perjanjian Sewa DSF No. 3722/2022”). Berikut adalah perincian 
atas Perjanjian tersebut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 
  

Para Pihak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 
b. BSP sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021 + Dump Truck dengan No. Kerangka/No. Mesin: 
MHMFE74PPMK228789/4D34TXY4925. 
 

Jangka Waktu / 
Masa Sewa 

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 
 

 
h. MoU Antara BSP dan PT Kotawaringin Raya Alumina (“KRA”) 

 
BSP memiliki MoU dengan KRA berdasarkan Memorandum Of Understanding Nomor 076/MoU/BSP/VIII/2014 
tanggal 14 Agustus 2014 (“MoU BSP-KRA”). Berikut adalah perincian MoU BSP-KRA: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Memorandum of Understanding. 
 

Para Pihak BSP dan KRA. 
 

Objek MoU Tanah seluas +123,70 hektar pada areal pelepasan kawasan hutan produksi lokasi areal perkebunan kelapa 
sawit BSP (“Lahan MoU BSP-KRA”). 
 

Maksud dan Tujuan 
 

KRA bermaksud untuk membangun pabrik (smelter) pengolahan dan pemurnian biji bauksit dan sarana 
pendukungnya, dimana lokasi tersebut termasuk dalam Lahan MoU BSP-KRA. 
 

Jaminan  a. KRA dapat menggunakan Lahan MoU BSP-KRA yang sudah mendapat hak Pelepasan Kawasan Hutan 
Produksi Yang Dapat Dikonversi sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 
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SK.218/Menhut-II/2014 tanggal 6 Maret 2014, untuk melakukan kegiatan KRA selama Lahan MoU 
BSP-KRA diperlukan; 
 

b. KRA tidak dapat mengalihkan Lahan MoU BSP-KRA ke pihak lain; 
 

c. apabila tidak dibangun pabrik pengolahan pemurnian biji bauksit serta fasilitas pendukungnya 
sesuai peraturan perundangan yang berlaku atau sudah tidak dimanfaatkan, maka Lahan MoU BSP-
KRA dikembalikan kepada BSP; 
 

d. apabila pada waktunya diperlukan pengembangan pabrik, dapat dilakukan pemisahan lahan 
tersebut dari HGU milik BSP dengan biaya seluruhnya ditanggung KRA. 

 
 
 

i. Perjanjian Kerjasama Antara BSP dengan PT Semesta Langgeng Sentosa 
 

BSP memiliki Perjanjian Kerjasama dengan PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & 
Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022 tanggal 17 Februari 
2022 (“PKS BSP No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
  

Para Pihak a. BSP sebagai Pihak Pertama; dan 
 
b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua. 

 
Ruang Lingkup 
Pekerjaan 
 

a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak 
Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan. 

 
b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan 

ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3.  
 

Jangka Waktu 
Perjanjian 

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. 
 

Catatan PKS BSP No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022 ini telah habis masa berlakunya pada 17 Februari 2023 dan BSP berencana 
memperpanjang PKS BSP No. 39/SPK/SLS-BSP/II/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penawaran PT 
Semesta Langgeng Sentosa kepada BSP No. 55/SLS/SPH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. 
 

 
j. Perjanjian Jual Beli TBS No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/019 
 

BSP memiliki Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar dengan PT Borneo Lancar Abadi tanggal 27 Juli 2022 
dengan Nomor BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/019 (“Perjanjian Jual Beli TBS No. BSP/SPT/PJB-
TBS/07/2022/019”), dengan perincian sebagai berikut:  

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS)  

Para Pihak a. BSP sebagai Penjual; dan 
 

b. PT Borneo Lancar Abadi sebagai Pembeli. 
 

Maksud dan Tujuan 
 

Penjual sepakat untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada Pembeli sebagaimana Pembeli sepakat untuk 
membeli dan menerima penyerahan TBS dari Penjual. 
 

Jangka Waktu 
Perjanjian 

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023. 
 

Harga TBS a. Pembeli akan menyampaikan harga TBS kepada Penjual dalam pemberitahuan terpisah dari perjanjian 
ini yang akan dikirimkan melalui surat elektronik (email) dan/atau alat komunikasi lainnya yang disetujui 
oleh para pihak; 

 
b. Harga TBS tersebut berlaku hingga ada perubahan harga TBS yang dibuat melalui pemberitahuan terlebih 

dahulu kepada Pembeli; 
 
c. Harga penjualan TBS belum termasuk PPn sebesar 10% (sepuluh persen) dan sudah termasuk PPh pasal 

22 sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen). 
 

Cara Pembayaran a. Pembayaran sebesar 100% (seratus persen) atas harga TBS yang disepakati dilakukan secara periodik, 
dimana periode yang dimaksud adalah 2 (dua) minggu sekali. 
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b. Apabila terdapat selisih kuantitas penimbangan antara Penjual dengan pembukuan Pembeli/bukti tanda 
terima PKS, maka akan dilakukan rekonsiliasi secepatnya agar dapat diselesaikan dan dilakukan 
pembayaran. 
 

c. Pembeli akan menyelesaikan seluruh pembayaran hanya berdasarkan data penerimaan TBS dari 
jembatan timbang milik Pembeli. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

a. apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran atas materi Perjanjian diselesaikan 
secara musyawarah untuk mencapai mufakat; 

 
b. apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak timbulnya perselisihan tersebut kesepakatan 

penyelesaian perselisihan tidak tercapai dengan musyawarah, maka para pihak sepakat untuk 
menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan Negeri Sampit, Kalimantan Tengah. 

 
 
k. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/046/12/2021-MTT 
 

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
BSP/JKTO/046/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK BSP No. 
046/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. BSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di Kebun yang terletak di yang terletak di kabupaten Kotawaringin Timur, propinsi Kalimantan 
Tengah setempat dikenal dengan nama Jemaras Estate, Terantang Estate dan Sei Mentaya Estate. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK BSP No. 046/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 046/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo.  
 

 
l. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/042/12/2021-PL 
 

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
BSP/JKTO/042/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK BSP No. 
042/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. BSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan seluas 800 (delapan ratus) hektar di Kebun. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK BSP No. 042/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 042/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
m. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/043/12/2021-SWAB 
 

BSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. BSP/JKTO/043/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 043/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. BSP sebagai pemberi kerja 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
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Obyek 
 

BSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 
a. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
b. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
c. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
d. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
e. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
f. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 
 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 
 

Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 043/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat 
Berat BSP No. 043/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
n. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BSP/JKTO/045/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
BSP/JKTO/045/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK BSP No. 045/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. BSP sebagai pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 532.350 (lima ratus tiga puluh 
dua ribu tiga ratus lima puluh) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 114.920 (seratus empat 
belas ribu sembilan ratus dua puluh) pokok di kebun kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal setempat sebagai Jemaras Estate, Terantang Estate dan Sei Mentaya 
Estate. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK BSP No. 045/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 045/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
o. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BTPP/JKTO/085/12/2021-PL 
 

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
BTPP/JKTO/085/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK BSP No. 
085/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. BSP sebagai perwakilan Batang Pambelum dan pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan kelapa sawit milik Batang Pambelum yang 
terletak Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kebun Plasma) seluas 50 (lima puluh) 
hektar sebagai wujud nyata BSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan Perkebunan Plasma 
Nusantara. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK BSP No. 085/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 085/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
p. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara BSP dan FF No. BTPP/JKTO/086/12/2021-SWAB 
 

BSP memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. BTPP/JKTO/086/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 086/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 
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Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. BSP sebagai perwakilan Batang Pambelum dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
 

Obyek 
 

a. BSP menyewa alat-alat berat FF dalam rangka pembangunan dan pengelolaan kebun kelapa sawit milik 
Batang Pambelum sebagai sebagai wujud nyata BSP menjamin keberhasilan pembangunan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit milik Batang Pambelum yang terletak di Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (Kebun Plasma). 

 
b. BSP menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 

i. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
ii. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
iii. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
iv. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
v. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
vi. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 
 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 

 
Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat BSP No. 086/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022.  
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat 
Berat BSP No. 086/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
q. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan FF No. BTPP/JKTO/088/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
BTPP/JKTO/088/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK BSP No. 088/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. BSP sebagai perwakilan Batang Pambelum dan pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul sebanyak 31.500 (tiga puluh satu ribu 
lima ratus) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 6.800 (enam ribu delapan ratus) pokok di kebun 
kelapa sawit milik Batang Pambelum yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 
sebagai wujud nyata BSP menjamin keberhasilan pembangunan dan pengelolaan perkebunan plasma. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK BSP No. 088/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, BSP akan memperpanjang SPK BSP No. 088/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 

r. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan PT Fortuna Kontraktor No. JMRM/JKTO/017/10/2021-Pek. Civil 
 
BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
JMRM/JKTO/017/10/2021-Pek. Civil tanggal 27 Oktober 2021 tentang Pekerjaan Civil pada Pembangunan 
Pabrik Kelapa Sawit di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi 
Kalimantan Tengah (“SPK BSP No. JMRM/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. BSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. PT Fortuna Kontraktor sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk PT Fortuna Kontraktor untuk melakukan pekerjaan civilpada pembangunan Pabrik Kelapa Sawit 
dengan kapasitas 60 Ton Per Hour (TPH) (untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan”) milik BSP. 
 



a 
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Jangka Waktu 
 

Jangka waktu Pekerjaan dalam SPK BSP No. JMRM/2021 adalah 17 bulan, dimulai pada 1 November 2021 dan 
serah terima pertama dilakukan 1 minggu setelah selesai commissioning.  
 

Harga  a. Harga borongan (lump sum fixed price) yang disepakati bersama adalah Rp84.012.160.000,00 
(delapan puluh empat miliar dua belas juta seratus enam puluh ribu Rupiah). Harga borongan tersebut 
belum termasuk PPN 10% tetapi sudah termasuk PPH dan pajak-pajak lain yang merupakan kewajiban 
PT Fortuna Kontraktor.  
 

b. Harga satuan untuk pekerjaan tambah dan kurang (apabila ada) mengikuti harga satuan Pekerjaan 
yang telah disepakati bersama. 
 

c. BSP memberikan uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak kepada PT Fortuna 
Kontraktor.  

 
 

s. Surat Perjanjian Kerja Antara BSP dan PT Fortuna Kontraktor No. JMRM/JKTO/015/06/2022-BGN 
 
BSP memiliki surat perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
JMRM/JKTO/015/06/2022-BGN tertanggal 2 Juni 2022 (“SPK BSP No. 051/2022”), dengan perincian 
sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja  
 

Para Pihak a. BSP sebagai pemberi kerja. 
 
b. PT Fortuna Kontraktor sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

BSP menunjuk PT Fortuna Kontraktor untuk melaksanakan pembangunan perumahan dan fasilitas lainnya di 
perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setempat 
dikenal dengan nama Pabrik Kelapa Sawit Jemaras (“Pabrik”), untuk selanjutnya disebut (“Pekerjaan”). 
 

Jangka Waktu 
 

PT Fortuna Kontraktor wajib memulai dan menyelesaikan seluruh pekerjaan terhitung sejak tanggal 2 Juni 2022 
sampai dengan paling lambat pada tanggal 31 Juli 2023. Jangka waktu tersebut sudah termasuk waktu yang 
dibutuhkan untuk melaksanakan transportasi Pekerjaan ke lokasi proyek. 
 

Harga  a. Harga borongan untuk seluruh Pekerjaan adalah tetap dan tidak berubah yaitu sebesar 
Rp19.330.772.241,00 (sembilan belas miliar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu 
dua ratus empat puluh satu Rupiah), harga tersebut belum termasuk PPN sebesar 11% (sebelas 
persen) tetapi sudah termasuk PPh sesuai peraturan pemerintah yang berlaku. 
 

b. Nilai kontrak pada poin a sudah mencakup seluruh hal yang diperlukan bagi pelaksanaan Pekerjaan 
dengan baik dan benar serta memuaskan BSP dan telah memenuhi syarat-syarat pada ketentuan 
spesifikasi dan syarat pekerjaan, serta hal-hal yang timbul sebagai akibat keadaan lokasi kerja dan 
fasilitas penunjang yang diperlukan untuk pelaksanaan Pekerjaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada 
material, upah kerja, seluruh pajak, jaminan sosial tenaga kerja, dan bea yang wajib dibayar sebagai 
akibat dari adanya SPK BSP No. 015/2022. 
 

c. PT Fortuna Kontraktor tidak dapat mengajukan penambahan nilai kontrak kepada PT Fortuna 
Kontraktor apabila terjadi peningkatan biaya, baik untuk bahan-bahan, upah, dan sebagainya dan 
atau apabila terjadi fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan atau perubahan peraturan pemerintah 
yang mempengaruhi Pekerjaan ini selama jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan. 

 
 

t. Asuransi BSP pada PT BRI Asuransi Indonesia 
 

BSP memiliki Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) pada PT BRI Asuransi Indonesia 
dengan Nomor Polis 1115010322000238 tanggal 20 Juni 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI Asuransi 
Indonesia tanggal 15 Juli 2022 mengenai mengenai persetujuan perubahan extend PPW dan banker clause, 
dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT BRI Asuransi Indonesia 

Nama Tertanggung 
 

PT BRI Rasuna Said QQ BSP 

Banker’s Clause Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor 
Cabang Rasuna Said. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus dibayar 
berdasarkan Polis ini kurang dari 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan di bawah ini harus dibayarkan kepada 
tertanggung dan klaim lebih dari atau sama dengan 15% dari Jumlah Uang Pertanggungan harus dibayarkan 
kepada bank tersebut, kecuali bank memberikan persetujuan tertulis bahwa klaim tersebut akan dilepaskan 
kepada tertanggung. 
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Obyek dan Nilai 
Pertanggungan 

Obyek Nilai Pertanggungan 

a. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasfikasi sebagai rumah toko 
(ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 lantai dan terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Kalimantan Tengah. 

Rp32.842.927.472,00 

b. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak 
memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Kalimantan Tengah. 

Rp1.150.542.500,00 

c. 1 (satu) Gudang pribadi yang terletak di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan 
Tengah. 

Rp495.738.889,00 

d. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah toko 
(ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 lantai dan terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Kalimantan Tengah. 

Rp12.850.430.507,80 

e. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak 
memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Kalimantan Tengah. 

Rp409.044.802,60 

f. 1 (satu) Gudang Pribadi yang terletak di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan 
Tengah. 

Rp42.000.000,00 

g. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah toko 
(ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 lantai dan terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Kalimantan Tengah. 

Rp12.037.080.548,00 

h. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak 
memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa 
Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Kalimantan Tengah. 

Rp398.799.999,00 

i. 1 (satu) Gudang Pribadi yang terletak di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan 
Tengah. 

Rp173.500.000,00 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023. 

Jumlah 
Pertanggungan 

Rp60.400.064.718,40 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp18.615.801,81 
 

 
u. BSP memiliki asuransi Contractors’ All Risk Policy pada PT Asuransi Sinar Mas dengan Nomor Polis 

12.200.0085.36205 tanggal 6 Desember 2022, dengan perincian sebagai berikut:  
 
Penanggung 
 

PT Asuransi Sinar Mas 

Nomor Polis 12.200.0085.36205 

Jenis Polis Contractors’ All Risk Insurance Policy 
 

Nama Tertanggung 
 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PT Borneo Sawit Perdana dan/atau kontraktor dan/atau para kontraktor 
dan/atau para sub-kontraktor dan/atau para kontraktor spesialis utama dan/atau para konsultan penasihat 
profesional dan/atau para agen mereka dan/atau para pemasok dan/atau perusahaan lain yang berkepentingan 
mana pun atau pihak atas hak dan kepentingannya masing-masing. 
 

Banker’s Clause Harta benda yang dipertanggungkan dalam polis ini telah digadaikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu, telah disepakati bahwa apabila terjadi kerugian, yang harus 
dibayar berdasarkan polis ini adalah setiap pembayaran sampai jumlah pokok yang menjadi hak penerima 
jaminan, suku bunga yang masih harus dibayar dan biaya-biaya akan dibebankan kepada penerima jaminan 
tersebut tanpa mengurangi hak-hak tertanggung yang mungkin memiliki perbedaan. Klausula ini menjadi batal 
demi hukum setelah menerima pemberitahuan dari penerima jaminan tersebut bahwa mereka tidak lagi tertarik 
dengan harta harta benda yang diasuransikan berdasarkan polis ini. 
 

Obyek dan Nilai 
Pertanggungan Objek Nilai Pertanggungan 

a. Bagian I – Kerusakan Material; dan  
 

Estimasi nilai total kontrak = Rp275.159.941.392,00 
(dua ratus tujuh puluh lima miliar seratus lima puluh 
sembilan juta Sembilan ratus empat puluh satu ribu 
tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah)  
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b. Bagian II – Tanggung Jawab Pihak Ketiga, Batas dari tanggung jawab = 10% dari TVC setiap 
kerugian dan secara agregat untuk seluruh periode 
asuransi 

dari Kontruksi dengan lokasi di Desa Rubung Buyung, 
Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kota Waringin 
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 
 

 

Risiko Sendiri Setiap kerugian atau rangkaian kerugian yang timbul dari satu kejadian:  
 
Bagian I – Kerusakan Material  
 
Act of God (AOG), Gempa Bumi, Erupsi Gunung Berapi, Tsunami, topan, badai, banjir, kerusakan air, kebakaran, 
keruntuhan, tanah longsor, penurunan tanah, selama masa pemeliharaan, selama periode pengujian, dan 
commissioning designer’s risk, pekerjaan buruk, strike, riot, and civil commotion, property yang ada = 10% dari 
klaim, minimal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah)  
 
Pekerjaan mekanikal dan elektrik = dari klaim, minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah)  
 
Kerusakan Tangki CPO = 15% dari klaim, minimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) 
 
Sebab lain = 10% dari klaim, minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) 
 
Bagian II – Tanggung Jawab Pihak Ketiga  
 
Cedera Badan = NIL  
 
Kerusakan properti pihak ketiga = 10% dari klaim, minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) 
 
Vibration, Removal, Weakening of Support = 10% dari klaim, minimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 

01 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 

Uraian 
Pertanggungan 

a. Para penanggung setuju bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi butir-butir atau bagian 
dari padanya yang tercantum dalam ikhtisar dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam 
ikhtisar tersebut menderita suatu kerugian kehancuran atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-
tiba dan tidak disengaja selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dengan cara yang 
memerlukan perbaikan atau penggantian, penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung 
sehubungan dengan kerugian kehancuran atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan 
selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan penanggung) sampai 
dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum 
dalam ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya (harga pertanggungan) dan tidak melebihi 
batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang 
tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan. 
 

b. Para penanggung juga akan memberikan penggantian kepada tertanggung untuk biaya pembersihan 
puing setelah kejadian yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini dengan ketentuan jumlah yang 
terpisah untuk itu telah dimasukkan dalam ikhtisar.  

 
Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp371.500.920,84 

 
 

v. BSP memiliki Polis Asuransi tertanggal 25 Februari 2021 dengan PT Asuransi Wahana Tata, dengan perincian 
sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT Asuransi Wahana Tata 

Nomor Polis 017.1050.301.2021.000835.00 

Nama Tertanggung 
 

PT Dipo Star Finance QQ. BSP 

Obyek 
Pertanggungan 

Mitsubishi All New Triton DC GLS 4x4 M/T (2,4L M/T) Model 2019/Double Cabin/2019/Putih Solid, Nomor 
Mesin/Nomor Rangka: 4N15UGH9683/MMBJJKL10KH059275 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

36 bulan, mulai tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

Kendaraan Bermotor 
 
Gabungan: Rp392.000.000,00 (15/02/2021-15/02/2022) 
Gabungan: Rp372.400.000,00 (15/02/2022-15/02/2023) 
Gabungan: Rp352.800.000,00 (15/02/2023-15/02/2024) 
 
TJH Terhadap Pihak Ketiga 
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TJH: Rp50.000.000,00 (15/02/2021-15/02/2022) 
TJH: Rp50.000.000,00 (15/02/2022-15/02/2023) 
TJH: Rp50.000.000,00 (15/02/2023-15/02/2024) 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp23.944.880,00 
  
 

 
w. BSP memiliki Polis Asuransi tertanggal 15 Maret 2022 dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, dengan 

perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 

Nomor Polis BDD/AORF/22-A0886683 

Nama Tertanggung 
 

PT Dipo Star Finance QQ. BSP 

Obyek 
Pertanggungan 

1 Unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021 + Dump Truck dengan No. Rangka: MHMFE74PPMK228789, No. 
Mesin: 4D34TXY4925 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

TJH Terhadap Pihak Ketiga 
 
TJH: Rp50.000.000,00 
 
Penurunan Harga Pertanggungan 
 
Tahun ke-1: 100%: Rp442.800.000,00 
Tahun ke-2: 95%: Rp420.660.000,00 
Tahun ke-3: 90%: Rp398.520.000,00 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp.32.063.119,00 
 

 
Perjanjian Plasma BSP 
 
Hingga tanggal Prospektus, BSP dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian-perjanjian 
plasma dengan pihak ketiga, sebagai berikut:  
 
a. Kerjasama antara BSP dengan Kelompok Tani Batang Pambelum Dusun Banian Desa Rubung Buyung 

 
BSP telah melakukan kerja sama dengan Kelompok Tani Batang Pambelum Dusun Baninan Desa Rubung 
Buyung (“KT. Batang Pambelum”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. BSP/JKTO/022/08/2020 tanggal 
1 September 2020 oleh dan antara BSP dan Kimang selaku Ketua Perkumpulan Kelompok Tani Batang 
Pambelum Dusun Baninan Desa Rubung Buyung (“PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum”), dengan 
perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. BSP; dan 

 
b. KT. Batang Pambelum. 
 

Tujuan Menjalin kerjasama kemitraan perkebunan kelapa sawit sesuai standar Direktorat Jenderal Perkebunan. 
 

Obyek a. BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat menjalin kerja sama kemitraan untuk 
membangun/mengembangkan dan mengelola lahan KT. Batang Pambelum yang turut serta dalam PKS 
Plasma BSP-KT. Batang Pambelum yang terletak di Desa Rubung Buyung. Kecamatan Cempaga, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan KT. Batang Pambelum”). 
 

b. Sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Republik Indonesia, pembangunan kebun kemitraan dengan 
bentuk Kerjasama ini pada dasarnya dilaksanakan dengan pendanaan penuh (100%) dari perbankan, 
akan tetapi karena pendanaan dari perbankan belum tersedia maka untuk sementara BSP akan terlebih 
dahulu memberikan dana talangan untuk kelangsungan kerjasama kemitraan sampai fasilitas 
pendanaan dari perbankan sudah tersedia. 

 
Jangka Waktu a. PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum ini berlaku untuk masa 1 (satu) siklus perkebunan kelapa sawit 

atau lebih kurang jangka waktu ±30 (tiga puluh) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PKS 



a 
 
 
 

350 

Plasma BSP-KT. Batang Pambelum oleh BSP dan KT. Batang Pambelum sampai dengan masa 
peremajaan tanaman, yang mana lebih dulu. 

 
b. PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan BSP an KT. Batang 

Pambelum dengan mengacu kepada persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang 
Pambelum, yang maka maksud tersebut wajib disampaikan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada 
yang lainnya paling lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berakhir. 

 
Ketentuan 
Pembangunan 
Lahan KBU 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan Kelompok Tani dan tanah perkebunan kelapa sawit yang 
terletak di Desa Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, 
Sungai Paring, Kecamatan Seranau, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah 
(“Lahan Inti BSP terkait Plasma KT. Batang Pambelum”). 

 
b. Berada/berdomisili di wilayah desa peserta kemitraan. 
 
c. Jenis hak Lahan KT. Batang Pambelum adalah Surat Pernyataan Tanah atas nama masing-masing 

anggota peserta kerjasama kemitraan berdasarkan “Daftar Anggota Kelompok Tani Batang Pambelum” 
sebanyak 28 orang yang salinannya dilampirkan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan. 

 
d. Pengaturan lokasi Lahan Kelompok Tani ditentukan sesusai lokasi yang tercantum di Surat Pernyataan 

Tanah. 
 
e. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota dari KT. Batang Pambelum, 

harus diserahkan kepada BSP melalui KT. Batang Pambelum. 
 

Ketentuan 
Kerjasama 

a. BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat untuk mengatur pembagian kerja dan tanggung jawab tersebut 
di bawah ini, agar pembangunan Lahan KT. Batang Pambelum dapat segera direalisasikan, pengelolaan 
dan perawatan Lahan KT. Batang Pambelum dapat segera dilaksanakan, dan hasilnya dapat segera 
diperoleh dan digunakan, antara lain untuk memenuhi kewajiban pengembalian fasilitas pinjaman dana 
dan bunganya kepada BSP. 

 
i. Aspek sosial, yang meliputi pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. Batang 

Pambelum melalui kelompok kerja dalam menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum. 

 
ii. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 
 

(1) Masa tanaman belum menghasilkan (0-4 tahun) 
 

Seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, 
pembibitan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dan dikelola oleh 
BSP. 

 
(2) Masa tanaman menghasilkan (> 4-30 tahun) 

 
Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan 
tanaman, panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit 
dikelola oleh BSP. 

 
(3) Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum, 

seluruhnya kepada BSP yang meliputi kegiatan: 
 

(a) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman 
 
(b) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan 

tanaman menghasilkan. 
 
(c) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana baik pada masa 

tanaman belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. 
 
(d) Panen dan Transportasi. 
 
(e) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh BSP (manajemen 1 atap). 

 
(4) Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) 

bulan atau “Buah Pasir” menjadi milik KT. Batang Pambelum, tetapi tidak 
dibagikan dan akan diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait 
kelangsungan kerjasama kemitraan berdasarkan PKS Plasma BSP-KT. Batang 
Pambelum ini. Berita acara produksi buah pasir dibuat oleh BSP untuk diketahui 
dan disetujui oleh BSP dan KT. Batang Pambelum. 

 
iii. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
(1) Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan Kelompok Tani pada masa tanaman 

belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta 
pemeliharaan infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan 
tanaman. BSP berhak mendapatkan management Fee sebesar 5% (lima persen) 
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dari total biaya yang dikeluarkan tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk 
pemenuhan management fee tersebut maka kekurangan tersebut merupakan 
tambahan kewajiban KT. Batang Pambelum kepada BSP yang akan diperhitungkan 
lebih lanjut. 

 
(2) Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan KT. Batang Pambelum pada 

masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, 
biaya panen, transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan 
pemeliharaan infrastruktur kebun serta biaya-biaya lainnya yang timbul di 
kemudian hari. KT. Batang Pambelum dikenakan Biaya Pengelolaan sebesar 5% 
(lima persen) dari total biaya operasional pada masa pengelolaan Lahan KT. Batang 
Pambelum. 

 
(3) BSP dapat memberikan dana talangan kepada KT. Batang Pambelum yang akan 

digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya 
kerja sama kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa tanaman belum 
menghasilkan maupun pada masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari BSP 
kepada KT. Batang Pambelum akan dikenakan bunga yang besarannya akan 
ditentukan dikemudian hari dengan diketahui oleh KT. Batang Pambelum. Dana 
talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. Batang Pambelum 
yang harus dikembalikan kepada BSP. 

 
Biaya-Biaya a. KT. Batang Pambelum wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pada masa pembangunan kebun. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun, 

management fee, dan Biaya Pengelolaan Lahan Kelompok Tani; 
 
ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kelompok Tani, jika ada. 
 

b. KT. Batang Pambelum wajib menanggung pajak-pajak yang menjadi kewajiban KT. Batang Pambelum 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud di bawah ini: 

 
i. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 
 
ii. Dan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. Batang Pambelum. 

 
Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil 
Lahan KT. Batang 
Pambelum 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. Batang Pambelum akan dilakukan setelah pencarian pinjaman 
dana dari BSP yang diajukan oleh KT. Batang Pambelum. Masa pembangunan adalah selama 48 (empat 
puluh delapan) bulan dan pada bulan ke 49 (empat puluh sembilan), Lahan KT. Batang Pambelum 
memasuki masa tanaman menghasilkan. 

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. Batang Pambelum, berlaku ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi Buah Pasir menjadi milik KT. Batang Pambelum. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi umur 48 (empat puluh delapan) bulan maka hasil KT. Batang 

Pambelum dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan TBS kelapa sawit (“Omset BSP”). 
 
iii. Pendapatan Bersih Lahan Kelompok Tani setelah memasuki masa TM adalah Omset BSP 

dikurangi dengan biaya-biaya. 
 
iv. Pendapatan bersih selanjutnya digunakan untuk pembayaran bunga dan angsuran pokok 

pinjaman kepada bank, kewajiban kepada BSP, dan sisanya (jika ada) untuk KBU. 
 
c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada 

ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa 
Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. 

 
d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh para 

pihak setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 

 
e. Berkaitan dengan ketentuan ini, KT. Batang Pambelum dengan ini menyatakan secara tegas akan 

menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh BSP. 
 

Hak KT. Batang 
Pambelum 

a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan Kelompok 
Tani, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi TBS kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan 
dan kebutuhan yang ditetapkan oleh BSP, dengan pembayaran upah minimum rnenurut Ketentuan 
Upah Minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari BSP di bidang administrasi, manajernen, dan teknis 

perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari BSP. 
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d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum dan saldo utang KT. Batang Pambelum dari 
BSP. 

Kewajiban KT. 
Batang Pambelum 

a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen 
KT. Batang Pambelum. 

 
b. Berdomisili atau pernah tinggal dan masih memiliki lahan di wilayah desa peserta kelompok tani 

kemitraan. 
 
c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dałam Susunan Pengurus KT. Batang 

Pambelum, yang berlaku pada saat ditandatanganinya PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 
 
d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. Batang Pambelum berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. Batang Pambelum, daiam rangka pembangunan 
Lahan KT. Batang Pambelum. 

 
e. Menanggung seluruh biaya pengurusan SPȚ dan masing-masing anggota atas Lahan KT. Batang 

Pambelum. 
 
f. Memberikan kuasa penuh kepada BSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KT. 

Batang Pambelum dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program 
kerja sama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KT. Batang 
Pambelum, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan penguruș yang 
baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang 
Pambelum. 

 
g. Memberikan kuasa kepada BSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan 

Lahan KT. Batang Pambelum serta pemasaran TBS kelapa sawit milik para anggota KT. Batang 
Pambelum, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja 
dalam kelompok tani. 

 
h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum seluruhnya kepada BSP, 

yang meliputi kegiatan: 
 
i. Pembukuan lahan, pembibitan, dan penanaman; 
 
ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan; 
 
iii. Panen dan transportasi; 
 
iv. Pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma 

BSP-KT. Batang Pambelum. 
 
i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KT. Batang Pambelum yang memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh BSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan Upah 
Minimum yang beriaku. Jumlah anggota KT. Batang Pambelum yang dapat bekerja akan disesuaikan 
dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh BSP. 

 
j. Bekerjasama dengan BSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. 

Batang Pambelum melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum. 

 
k. Melunasi seluruh pinjaman dana talangan dan bunga pinjaman, baik untuk Pembangunan Lahan KT. 

Batang Pambelum pada masa tanaman belum menghasilkan maupun yang dibutuhkan selama masa 
tanaman menghasilkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BSP. 

 
l. Selama PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berlangsung, KT. Batang Pambelum wajib menjual 

seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada BSP dengan harga sebagaimana tercantum pada 
pasal 8 ayat 3 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 

 
m. Memberikan kewenangan kepada BSP untuk rnenyusun laporan Pendapatan Bersih dari hasll produksi 

TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada pasal 7 PKS Plasma BSP-
KT. Batang Pambelum. 

 
n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan Perkebunan Inti 

dan Lahan KT. Batang Pambelum dari hal-hal yang tjdak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan 
Perkebunan Inti dan Lahan KT. Batang Pambelum antara Iain tapi tidak terbatas pada perusakan, baik 
oleh manusia maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan Iainnya. 

 
o. Lahan KT. Batang Pambelum yang menjadi bagian dari kerjasama kemitraan ini tidak diperbolehkan 

untuk diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepemillkannya kepada pihak ketiga manapun dengan alasan 
apapun juga sepanjang PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berlaku. 

 
p. Menyetujui perubahan bentuk pendanaan yang semula berasal dari dana talangan BSP menjadi 

pendanaan dari pihak perbankan pada saat fasilitas pendanaan sudah tersedia. 
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q. Melepaskan BSP dari tuntutan apapun apabila BSP menyatakan untuk menghentikan pemberian dana 

talangan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan. 
 
r. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh BSP untuk 

menjamin kelangsungan kerja sama kemitraan yang diatur dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang 
Pambelum. 

 
Hak BSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum, seluruhnya dari KT. Batang 

Pambelum, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 
 

i. Pembukaan lahan dan penanaman. 
 
ii. Perawatan pemeliharaan tanaman selama masa Belum Menghasilkan dan selam masa 

Menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma 

BSP-KT. Batang Pambelum (manajemen 1 atap). 
 

b. Berdasarkan kuasa KT. Batang Pambelum kepada BSP, menyusun laporan Pendapatan Bersih. 
 

c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit KT. Batang 
Pambelum selama PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum berlangsung, dengan harga sebagaimana 
tercantum pada pasal 8 ayat 3 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 
 

d. BSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain yang 
diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kelompok Tani dengan aman, lancar, serta tidak ada 
tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan narna apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat. 
 

e. Menerima pembayaran Management Fee sebesar 5% (lima persen) pada masa TBM dan Biaya 
Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa TM dari KT. Batang Pambelum sebagaimana disebut 
pada pasal 6 ayat 1.3.a dan ayat 13.b pada PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 
 

f. Mempertimbangkan kondisi keuangan, BSP dapat menghentikan pemberian dana talangan kepada KT. 
Batang Pambelum apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan 
dan KT. Batang Pambelum tidakdapat mengajukan keberatan atas pertimbangan tersebut dalam bentuk 
apapun juga. 
 

g. Menahan pembagian Pendapatan Bersih kepada anggota KT. Batang Pambelum apabila KT. Batang 
Pambelum belum memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan BSP 
sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat 1 point 1.18 PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 
 

Kewajiban BSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan Kelompok KT. Batang Pambelum sesuai standar Direktorat 
Jenderal Perkebunan (Dirjenbun). 

 
b. Mengelola Lahan KT. Batang Pambelum sepenuhnya selama periode PKS Plasma BSP-KT. Batang 

Pambelum. 
 
c. Membeli produksi TBS kelapa sawit KT. Batang Pambelum dengan harga berpedoman kepada ketentuan 

yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang 
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. 

 
d. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting. 
 
e. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. Batang Pambelum. 

 
Sanksi a. Apabila KT. Batang Pambelum menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya 

PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum, maka KT. Batang Pambelum bersedia dan sanggup rnembayar 
denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut 
selanjutnya menjadi hak BSP, tanpa mengurangi hak BSP untuk melaporkan KT. Batang Pambelum 
kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran terulang kernbali, maka KT. Batang Pambelum dianggap pelanggaran terhadap 

PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum yang telah ditandatangani oleh KT. Batang Pambelum dan BSP 
(cross defauft). Sehubungan dengan hal tersebut, BSP berhak melakukan eksekusi jaminan KT. Batang 
Pambelum (legalitas Lahan KT. Batang Pambelum), sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
c. Apabila KT. Batang Pambelum melanggar 1 (satu) atau ketentuan dalam PKS Plasma BSP-KT. Batang 

Pambelum ini, maka BSP berhak mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan. 
 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat bahwa untuk PKS Plasma BSP- KT. Batang Pambelum ini berlaku 
hukum negara Republik Indonesia. 
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b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma BSP- KT. Batang Pambelum 

ini, maka BSP dan KT. Batang Pambelum akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk 
mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan 
musyawarah, maka BSP dan KT. Batang Pambelum sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut 
secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit. 

 
 
b. Kerjasama antara BSP dengan Koperasi Produsen Mitra Borneo Sejahtera 

 
BSP telah melakukan kerja sama dengan Koperasi Produsen Mitra Borneo Sejahtera (“KP. Mitra Borneo 
Sejahtera”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Plasma No. BSP/JKTO/016/10/2021 
tanggal 28 Oktober 2021 oleh dan antara BSP dan Koperasi Prosukden Mitra Borneo Sejahtera dan diketahui 
oleh Camat Cempaga, Capat Seranau, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur, Kepala Dinas 
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Bupati Kotawaringin Timur 
(“PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Para Pihak a. BSP; dan 

 
b. KP. Mitra Borneo Sejahtera. 
 

Tujuan Menjalin kerjasama dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab sosial dengan membangun kebun untuk 
masyarakat sekitar Kawasan hutan yang dilepaskan dan diusahakan oleh BSP. 
 

Obyek a. BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepakat menjalin kerja sama dalam bentuk kerja sama kebun 
plasma untuk membangun dan mengelola lahan seluas ±1600 Ha yang terletak di area perkebunan 
milik BSP dan telah diserahkan kepada KP. Mitra Borneo Sejahtera di Desa Luwuk Bunter, Kecamatan 
Cempaga dan Desa Teratang, Desa Teratang Hilir, Kecamatan Seranau, Kalimantan Tengah (“Lahan 
KP. Mitra Borneo Sejahtera”). 
 

b. Pembangunan kebun plasma dilaksanakan dengan pendaan penuh dari perbankan, dalam hal pendaan 
dari perbankan belum tersedia maka BSP dengan mempertimbangkan kemampuan BSP akan 
memberikan dana talangan dalam bentuk pinjaman. 
 

c. Pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera akan dilakukan secara bertahap. 
 

d. Dana talangan merupakan beban KP. Mitra Borneo Sejahtera dan akan dibayarkan kembali kepada BSP. 
 

Jangka Waktu a. PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera berlaku untuk jangka waktu 35 tahun atau sampai dengan 
masa peremajaan tanaman (replanting) yang mana lebih dahulu tercapai. 

 
b. PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara BSP 

dan KP. Mitra Borneo Sejahtera, dan wajib disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling 
lambat 2 (dua) tahun sebelum PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera berakhir. 

 
Ketentuan 
Pembangunan 
Lahan KP. Mitra 
Borneo Sejahtera 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera dan lahan perkebunan inti 
milik BSP. 

 
b. Berada/berdomisili di wilayah lahan perkebunan inti BSP. 
 
c. Pengaturan lokasi Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera ditentukan oleh BSP dan disetujui oleh KP. Mitra 

Borneo Sejahtera. 
 

d. Jenis hak Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera adalah surat keterangan tanah atau dokumen resmi dari 
negara mengenai ha katas tanah lainnya yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Indonesia. 

 
 
e. Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera akan diserahkan oleh BSP untuk dibangun dan dikelola. 
 

Ketentuan 
Kerjasama 

Pembagian kerja dan tanggung jawab pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera: 
 

a. Aspek sosial, KP. Mitra Borneo Sejahtera membina dan mengawasi kelompok kerja dalam 
menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. 
Mitra Borneo Sejahtera. 

 
b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 

 
i. Masa tanaman belum menghasilkan (0-4 tahun) 
 
ii. Seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, 

penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dan dikelola oleh BSP. 
 
iii. Masa tanaman menghasilkan (> 4-30 tahun) 
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iv. Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, 
panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh BSP. 

 
v. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, 

seluruhnya kepada BSP yang meliputi kegiatan: 
 
(1) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman 
 
(2) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan. 
 
(3) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana baik pada masa tanaman 

belum menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. 
 
(4) Panen dan Transportasi. 
 
(5) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh BSP (manajemen 1 atap). 
 

iv. Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 
“Buah Pasir” menjadi milik KP. Mitra Borneo Sejahtera, tetapi tidak dibagikan dan akan 
diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan 
berdasarkan PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera ini. Berita acara produksi buah 
pasir dibuat oleh BSP untuk diketahui dan disetujui oleh BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera. 

 
c. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
i. Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera pada masa tanaman 

belum menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan 
infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. BSP berhak 
mendapatkan management Fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan 
tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan management fee tersebut maka 
kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban KP. Mitra Borneo Sejahtera kepada 
BSP yang akan diperhitungkan lebih lanjut. 

 
ii. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera pada 

masa tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun 
serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KP. Mitra Borneo Sejahtera dikenakan 
Biaya Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa 
pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera. 

 
iii. BSP dapat memberikan dana talangan kepada KP. Mitra Borneo Sejahtera yang akan 

digunakan untuk menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerja sama 
kemitraan kebun kelapa sawit baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada 
masa tanaman menghasilkan. Dana talangan dari BSP kepada KP. Mitra Borneo Sejahtera 
akan dikenakan bunga yang besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui 
oleh KP. Mitra Borneo Sejahtera. Dana talangan beserta bunganya tersebut merupakan 
kewajiban KP. Mitra Borneo Sejahtera yang harus dikembalikan kepada BSP. 

 
Biaya-Biaya a. KP. Mitra Borneo Sejahtera wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 

 
i. Biaya pada masa pembangunan kebun. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun, 

management fee, dan Biaya Pengelolaan Lahan Kelompok Tani; 
 
ii. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kelompok Tani, jika ada; dan 
 
iii. Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KP. Mitra 

Borneo Sejahtera. 
 

b. Apabila biaya pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera melebihi fasilitas yang 
diberikan oleh Bank, KP. Mitra Borneo Sejahtera memberikan kuasa kepada BSP untuk mencari fasilitas 
kredit baru. 

 
Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil 
Lahan KP. Mitra 
Borneo Sejahtera 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera dilakukan setelah pencarian pinjaman 
dana dari BSP yang diajukan oleh KP. Mitra Borneo Sejahtera.  

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, berlaku 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi Buah Pasir menjadi milik KP. Mitra Borneo Sejahtera. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi umur 48 (empat puluh delapan) bulan maka hasil KP. Mitra 

Borneo Sejahtera dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan TBS kelapa sawit (“Omset 
BSP”). 

 
iii. Pendapatan Bersih Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera setelah memasuki masa TM adalah 

Omset BSP dikurangi dengan biaya-biaya. 
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c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada 
ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa 
Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. 

 
d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh para 

pihak setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma BSP-KT. Batang Pambelum. 

 
e. Berkaitan dengan ketentuan ini, KT. Batang Pambelum dengan ini menyatakan secara tegas akan 

menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh BSP. 
 

Hak KP. Mitra 
Borneo Sejahtera 

a. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan Kelompok 
Tani, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi TBS kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan 
dan kebutuhan yang ditetapkan oleh BSP, dengan pembayaran upah minimum rnenurut Ketentuan 
Upah Minimum yang berlaku. 

 
b. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari BSP di bidang administrasi, manajernen, dan teknis 

perkebunan. 
 
c. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari BSP. 
 
d. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. Batang Pambelum dan saldo utang KT. Batang Pambelum dari 

BSP. 

Kewajiban KP. 
Mitra Borneo 
Sejahtera 

a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen 
KP. Mitra Borneo Sejahtera. 

 
b. Berdomisili di wilayah lahan perkebunan BSP. 
 
c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dałam Anggaran Dasar KP. Mitra Borneo 

Sejahtera. 
 
d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, daiam rangka pembangunan 
Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera. 

 
e. Menanggung seluruh biaya pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha dari Lahan KP. Mitra Borneo 

Sejahtera. 
 
f. Memberikan kuasa penuh kepada BSP untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KP. 

Mitra Borneo Sejahtera dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka 
program kerja sama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KP. Mitra 
Borneo Sejahtera, maka kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan penguruș 
yang baru tersebut terikat dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma BSP- KP. Mitra 
Borneo Sejahtera. 

 
g. Memberikan kuasa kepada BSP untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan 

Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera serta pemasaran TBS kelapa sawit milik para anggota KP. Mitra 
Borneo Sejahtera, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok 
kerja dalam koperasi. 

 
h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera seluruhnya kepada 

BSP, yang meliputi kegiatan: 
 
i. Pembukuan lahan, pembibitan, dan penanaman; 
 
ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan; 
 
iii. Panen dan transportasi; 
 
iv. Pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma 

BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera. 
 

i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh BSP guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan 
Upah Minimum yang beriaku. Jumlah anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera yang dapat bekerja akan 
disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh BSP. 

 
j. Bekerjasama dengan BSP dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KP. Mitra 

Borneo Sejahtera melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk 
kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera. 
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k. Melunasi seluruh pinjaman dana talangan dan bunga pinjaman, baik untuk Pembangunan Lahan KP. 
Mitra Borneo Sejahtera pada masa tanaman belum menghasilkan maupun yang dibutuhkan selama 
masa tanaman menghasilkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh BSP. 

 
l. Selama PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera berlangsung, KP. Mitra Borneo Sejahtera wajib 

menjual seluruh hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada BSP dengan harga sebagaimana 
tercantum pada PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera. 

 
m. Memberikan kewenangan kepada BSP untuk rnenyusun laporan Pendapatan Bersih dari hasll produksi 

TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma BSP- KP. 
Mitra Borneo Sejahtera. 

 
n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan BSP dan Lahan 

KP. Mitra Borneo Sejahtera dari hal-hal yang tjdak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan BSP dan 
Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera antara Iain tapi tidak terbatas pada perusakan, baik oleh manusia 
maupun hewan, pencurian, pembakaran, dan Iainnya. 

 
o. Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera yang menjadi bagian dari kerjasama kemitraan ini tidak 

diperbolehkan untuk diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepemillkannya kepada pihak ketiga manapun 
dengan alasan apapun juga sepanjang PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera berlaku. 

 
p. Menyetujui perubahan bentuk pendanaan yang semula berasal dari dana talangan BSP menjadi 

pendanaan dari pihak perbankan pada saat fasilitas pendanaan sudah tersedia. 
 

q. Melepaskan BSP dari tuntutan apapun apabila BSP menyatakan untuk menghentikan pemberian dana 
talangan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan. 
 

r. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh BSP untuk 
menjamin kelangsungan kerja sama kemitraan yang diatur dalam PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo 
Sejahtera. 

 
Hak BSP a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera, seluruhnya dari KP. 

Mitra Borneo Sejahtera, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 
 

i. Pembukaan lahan dan penanaman. 
 
ii. Perawatan pemeliharaan tanaman selama masa Tanaman Belum Menghasilkan dan selam 

masa Tanaman Menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma 

BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera (manajemen 1 atap). 
 

b. Berdasarkan kuasa KP. Mitra Borneo Sejahtera kepada BSP, menyusun laporan Pendapatan Bersih. 
 

c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit KP. Mitra Borneo 
Sejahtera selama PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera berlangsung, dengan harga 
sebagaimana tercantum pada pasal 8 ayat 3 PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera. 
 

d. BSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain yang 
diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kelompok Tani dengan aman, lancar, serta tidak ada 
tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan narna apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat. 
 

e. Menerima pembayaran Management Fee sebesar 5% (lima persen) pada masa TBM dan Biaya 
Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa TM dari KP. Mitra Borneo Sejahtera. 
 

f. Mempertimbangkan kondisi keuangan, BSP dapat menghentikan pemberian dana talangan kepada KP. 
Mitra Borneo Sejahtera apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk memberikan dana 
talangan dan KP. Mitra Borneo Sejahtera tidak dapat mengajukan keberatan atas pertimbangan 
tersebut dalam bentuk apapun juga. 
 

g. Menahan pembagian Pendapatan Bersih kepada anggota KP. Mitra Borneo Sejahtera apabila KP. Mitra 
Borneo Sejahtera belum memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan BSP. 
 

Kewajiban BSP a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera sesuai standar Direktorat 
Jenderal Perkebunan (Dirjenbun). 

 
b. Mengelola Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepenuhnya selama periode PKS Plasma BSP-KP. Mitra 

Borneo Sejahtera. 
 
c. Membeli produksi TBS kelapa sawit KP. Mitra Borneo Sejahtera dengan harga berpedoman kepada 

ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa 
Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. 
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d. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting. 
 
e. Membina sistem administrasi dan pembukuan KP. Mitra Borneo Sejahtera. 

 
Sanksi a. Apabila KP. Mitra Borneo Sejahtera menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama 

berlangsungnya PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera, maka KP. Mitra Borneo Sejahtera bersedia 
dan sanggup rnembayar denda sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat 
itu. Denda tersebut selanjutnya menjadi hak BSP, tanpa mengurangi hak BSP untuk melaporkan KP. 
Mitra Borneo Sejahtera kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran terulang kernbali, maka KP. Mitra Borneo Sejahtera dianggap pelanggaran 

terhadap PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo Sejahtera dan BSP berhak melakukan eksekusi jaminan KP. 
Mitra Borneo Sejahtera (legalitas Lahan KP. Mitra Borneo Sejahtera), sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepakat bahwa untuk PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo Sejahtera 
ini berlaku hukum negara Republik Indonesia. 

 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma BSP-KP. Mitra Borneo 

Sejahtera ini, maka BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera akan menyelesaikannya dengan jalan 
musyawarah untuk mencapai mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan 
dengan jalan musyawarah, maka BSP dan KP. Mitra Borneo Sejahtera sepakat untuk menyerahkan 
permasalahan tersebut secara hukum ke Kantor Panitera Pengadilan Negeri Sampit. 

 
 
Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan 
 
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, BSP tidak diperkenankan untuk membagikan dividen, kecuali 
Perseroan (sebagai pemegang saham BSP) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang 
financial covenant (DSCR > 100%, ekuitas positif, DER ≤ 300%, dan net profit positif  dan melaporkan pembagian 
dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen. 
 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan 
harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, 
dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tangal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019: 
 
Laporan Posisi Keuangan 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

TOTAL ASET 868.901  873.110  814.713  822.632  

TOTAL LIABILITAS 762.002  753.624  745.575  764.340  

TOTAL EKUITAS 106.899  119.486  69.138  58.292  

 
 Total Aset 
 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.209 juta 
atau sebesar 0,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp873.110 juta 
menjadi Rp868.901 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp22.196 juta atau sebesar 
31,3%. 
 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp58.397 
juta atau sebesar 7,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp814.713 
juta menjadi Rp873.110 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp6.774 juta 
atau sebesar 470,7%. 
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Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp7.919 
juta atau sebesar 1,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp822.632 
juta menjadi Rp814.713 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan tanaman belum menghasilkan 
sebesar Rp67.150 juta atau sebesar 44,2% dan penurunan pihak usaha piutang pihak berelasi sebesar Rp8.795 juta 
atau sebesar 44,8%.  
 
 Total Liabilitas 

 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp8.378 juta 
atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp753.624 juta 
menjadi Rp762.002 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar 
Rp10.084 juta atau sebesar 44,5% dan kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp49.545 juta atau sebesar 
9,1%. 
 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp8.049 
juta atau sebesar 1,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp745.575 
juta menjadi Rp753.624 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank pada liabilitas jangka 
pendek sebesar Rp21.500 juta atau sebesar 1.881,0%. 
 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 
Rp18.765 juta atau sebesar 2,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp764.340 juta menjadi Rp745.575 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan utang usaha 
pihak ketiga sebesar Rp53.189 juta atau sebesar 63,9% dan penurunan utang bank pada liabilitas jangka pendek 
sebesar Rp32.125 juta atau sebesar 96,6%. 
 
 Total Ekuitas 
 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp12.587 
juta atau sebesar 10,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari 
Rp119.486 juta menjadi Rp106.899 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya akumulasi rugi 
sebesar Rp12.837 juta atau sebesar 7,8%. 
 

Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total ekuitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp50.348 
juta atau sebesar 72,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp69.138 
juta menjadi Rp119.486 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh penurunan akumulasi rugi sebesar Rp51.042 
juta atau sebesar 23,7%. 
 
Laporan posisi keuangan BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
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Total ekuitas BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp10.846 
juta atau sebesar 18,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp58.292 
juta menjadi Rp69.138 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh penurunan akumulasi rugi lain sebesar 
Rp9.021 juta atau sebesar 4,0%. 
 
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

PENJUALAN  178.938  148.355  277.436  196.036  130.747  

LABA BRUTO 52.589  63.218  113.088  59.210  (10.314) 
LABA USAHA 24.487  46.812  98.340  39.863  (23.334) 

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (12.837) 39.327  51.043  9.021  (92.038) 

 
 Penjualan 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Penjualan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp30.583 juta 
atau sebesar 20,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp148.355 juta 
menjadi Rp178.938 juta.  
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Penjualan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp81.400 
juta atau sebesar 41,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp196.036 juta menjadi Rp277.436 juta. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan volume penjualan TBS 
ke pihak berelasi sebesar 5,2% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 34,5%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Penjualan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp65.289 
juta atau sebesar 49,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp130.747 juta menjadi Rp196.036 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan TBS 
ke pihak berelasi sebesar 20,0% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 25,0%. 
 
 Laba (Rugi) Bruto 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba bruto BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.629 juta 
atau sebesar 16,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp63.218 juta 
menjadi Rp52.589 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp41.212 
juta atau sebesar 48,4%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba bruto BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp53.878 
juta atau sebesar 91,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp59.210 
juta menjadi Rp113.088 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar Rp81.400 juta 
atau sebesar 41,5%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
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Rugi bruto BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp69.524 
juta atau sebesar 674,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi 
Rp10.314 juta menjadi rugi Rp59.210 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan sebesar 
Rp65.289 juta atau sebesar 49,9%. 
 
 Laba (Rugi) Usaha 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba usaha BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp22.325 juta  
atau sebesar 47,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp46.812 juta 
menjadi Rp24.487 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh penurunan laba bruto sebesar Rp10.629 juta atau 
sebesar 16,8% dan pembukuan rugi atas perubahan nilai wajar aset biologis sebesar Rp10.084 juta. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba usaha BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp58.477 
juta atau sebesar 146,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp39.863 juta menjadi Rp98.340 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp53.878 
juta atau sebesar 91,0%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba usaha BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp63.197 
juta atau sebesar 270,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi 
Rp23.334 juta menjadi laba Rp39.863 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan rugi bruto sebesar 
Rp69.524 juta atau sebesar 674,1%. 
 
 Laba (Rugi) Tahun Berjalan 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba tahun berjalan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar 
Rp52.164 juta atau sebesar 132,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari 
Rp39.327 juta menjadi rugi tahun berjalan Rp12.837 juta. Penurunan ini disebabkan terutama oleh laba usaha yang 
menurun sebesar Rp22.325 juta atau sebesar 47,7%, peningkatan pajak final atas pendapatan bunga sebesar Rp60 
juta atau sebesar 315,8% dan kenaikan beban keuangan sebesar Rp2.877 juta atau sebesar 8,4%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba tahun berjalan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp42.022 juta atau sebesar 465,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 
dari Rp9.021 juta menjadi Rp51.043 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha sebesar 
Rp58.477 juta atau sebesar 146,7%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain BSP per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Laba tahun berjalan BSP pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp101.059 juta atau sebesar 109,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari rugi Rp92,038 juta menjadi laba Rp9,021 juta. Perubahan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan laba usaha 
sebesar Rp63.197 juta atau sebesar 270,8%.    
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PT Prasetya Mitra Muda (PMM) 
 
Riwayat Singkat 
 
Alamat : Menara Imperium Lt. 20 Suite D 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1. 
Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi 
Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta 

 
PMM, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PMM No. 73 tanggal 4 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, Notaris di Jakarta, yang 
telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40074.AH.01.01.Tahun 
2010 tanggal 13 Agustus 2010 dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060849.AH.01.09.Tahun 2010 
tanggal 13 Agustus 2010 (“Akta Pendirian PMM”). 
 
Anggaran Dasar PMM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian PMM telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prasetya Mitra Muda  No. 
13 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok 
sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-
0042735.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118096.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 23 Juni 2022. 
 
Perseroan telah melakukan investasi di PMM pada tahun 2014. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan PMM ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, serta perdagangan besar 
dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PMM 
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 
1. Perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262); 
2. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati (KBLI 46315); 
3. Perdagangan besar buah yang mengandung minyak (KBLI 46202); 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian PMM, modal dasar PMM berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 
1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah 
ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 250 saham dengan nilai nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima 
puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

Yantoni Kerisna 150 150.000.000 60 
William Kerisna 50 50.000.000 20 
Aries Liman 50 50.000.000 20 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 

250 250.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 750 750.000.000  
 

 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prasetya Mitra Muda No. 03 tanggal 7 Agustus 2019 
yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054888.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 
Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0317175 tanggal 21 Agustus 2019 dan keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0143784.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, modal dasar PMM yang semula sebesar 
Rp34.300.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp193.261.000.000,- 
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(seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 193.261 saham, masing-
masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula 
sebesar Rp34.300.000.000,- (tiga puluh empat miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp193.261.000.000,- 
(seratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus enam puluh satu juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang 
milik Perseroan sebesar Rp158.961.000.000,00 (seratus lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu 
juta Rupiah).  
 
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 193.261 saham, oleh para pemegang 
saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 193.261 193.261.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Nusantara Sawit Sejahtera 193.260 193.260.000.000 99,99 
Ir. Teguh Patriawan 1 1.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 193.261 193.261.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Prasetya Mitra Muda No. 03 tanggal 29 September 
2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat 
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan PT Prasetya Mitra Muda No. AHU-AH.01.09-0061369 tanggal 04 Oktober 2022, dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196779.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, susunan 
Dewan Komisaris dan Direksi PMM terdiri dari: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : Ester Hartati Satyono 
Komisaris : Jeffrey Sadeli 
Komisaris : Yantoni Kerisna 
Komisaris : Dra. Wilyanti Agusjosa 
   
Direksi   
Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan 
Direktur : Miniwati Kasmita 

 
Perizinan Entitas Anak 
 
Hingga tanggal Prospektus ini, PMM telah memperoleh perizinan, sebagai berikut: 
 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertif

ikat 
Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha 
1. Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 
 

8120311052066 Badan 
Koordinasi 
Penanaman 

Modal 

26 Oktober 
2018 

(sebagaimana 
perubahan  

ke-31 
tertanggal 30 
Maret 2022 

yang 
merupakan 
perubahan 

terakhir) dan 
dicetak 

tanggal 30 
Maret 2022 

Berlaku selama 
menjalankan 

kegiatan usaha 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-undangan 

Kode KBLI: 
01262  

 
NIB merupakan identitas PMM dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan berusaha 
 

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman 
Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan 

pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka 
Pengenal Importir, hak akses kepabeanan 

dan bukti pemenuhan laporan pertama 
kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di 

Perusahaan 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertif

ikat 
Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

2. Surat 
Keterangan 

Domisili Usaha 

112/27.1BU/31.74.
02.1007/-

071.562/e/2018 

Unit Pelaksana 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu  Kelurahan 

Guntur 

10 Oktober 
2018 

Berlaku sampai 
tanggal 10 Oktober 

2023) 

- 

504/222/MBH.BAN
G/VI/2022 

Kelurahan 
Mentawa Baru 

Hilir 

21 Juni 2022 Berlaku selama 1 
Tahun sampai 

dengan tanggal 21 
Juni 2023 

- 

3.  
NPWP 

 

02.993.448.6-
018.000 

Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta 
Setiabudi Dua 

- - - 

02.993.448.6-
711.001 

Kantor 
Pelayanan Pajak 

Pratama 
Palangka Raya 

- - - 

4.  
Surat 

Keterangan 
Terdaftar 

 

S-
5449KT/WPJ.04/KP

.0203/2018 

Kantor 
Pelayanan Pajak 
Pratama Jakarta 
Setiabudi Dua 

23 November 
2018 

- - 

S-
20303KT/WPJ.29/K

P.0303/2019 

Kantor 
Pelayanan Pajak 

Pratama 
Palangka Raya 

25 Oktober 
2019 

- - 

5. Surat 
Pengukuhan 

Pengusaha Kena 
Pajak 

S-
1064PKP/WPJ.29/K

P.0303/2019 

Kantor 
Pelayanan Pajak 

Pratama 
Palangka Raya 

29 Oktober 
2019 

- Kewajiban Pajak PPN 
 

Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak terhitung sejak 29 Oktober 2019 

 
Perizinan terkait dengan Lingkungan  

6. Keputusan 
Bupati Gunung 
Mas tentang 
Kelayakan 
Lingkungan 

Hidup Rencana 
Kegiatan 

Perkebunan 
Kelapa Sawit 

376 Tahun 2014 Bupati Gunung 
Mas 

30 September 
2014 

- - 

7. Keputusan 
Bupati Gunung 
Mas tentang 

Izin Lingkungan 
Pembangunan 
Perkebunan 
Kelapa Sawit 

377 Tahun 2014 Bupati Gunung 
Mas 

30 September 
2014 

Berlaku sampai 
dengan berakhirnya 
izin usaha dan/atau 

kegiatan PMM 

- 

8. Keputusan 
Kepala Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 

Gunung Mas 
tentang Izin 

Tempat 
Penyimpanan 
Sementara 

Limbah Bahan 
Berbahaya dan 

Beracun 

503/11/DPMPTSP/
B/X/2020 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 

Gunung Mas 

5 Oktober 
2020 

Berlaku selama 5 
Tahun terhitung 
sejak tanggal 

ditetapkan 

- 

Perizinan terkait dengan Perkebunan  
9. Keputusan 

Bupati Gunung 
Mas tentang 
Izin Usaha 
Perkebunan 

166 Tahun 2012 Bupati Gunung 
Mas 

19 Juni 2012 -  

10. Izin Usaha 
Perkebunan 

166 tahun 2012 Lembaga 
Pengelola dan 

19 Juni 2012 
(sebagaimana 

Berlaku selama 
menjalankan 

Perseroan telah melakukan pengajuan pada 
OSS RBA dan masih dalam tahap verifikasi 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertif

ikat 
Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Penyelenggara 
Online Single 
Submission 

perubahan ke-
20 tertanggal 

30 Maret 
2022 yang 
merupakan 
perubahan 

terakhir) dan 
dicetak 

tanggal 5 April 
2022 

kegiatan operasional 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-undangan 

 
 

11. Surat 
Persetujuan 
Penyaluran 

Benih Kelapa 
Sawit (SP2B-

KS) 

B-
1094/PI.400/E.2/0

6/2022 

Direktorat 
Jenderal 

Perkebunan 

29 Juni 2022 Berlaku selama 12 
Bulan terhitung sejak 
tanggal ditetapkan 

- 

Perizinan Terkait Dengan Lahan  
12. Persetujuan 

Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan 
Berusaha 

110322102162100
03 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu melalui 

Sistem OSS RBA 

14 Maret 
2022 dan 

dicetak pada 
2 September 

2022 

Berlaku selama 3 
(tiga) tahun terhitung 

sejak penerbitan 

- 

13. Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan 
Berusaha 

140322102162710
50 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu melalui 

Sistem OSS RBA 

6 Desember 
2021 dan 

dicetak pada 
2 September 

2022 

Berlaku selama 3 
(tiga) tahun terhitung 

sejak penerbitan 

- 

Perizinan terkait dengan Bangunan  
14. Keputusan 

Bupati Gunung 
Mas tentang 
Memberikan 

Izin Mendirikan 
Bangunan 

503/01.77/IMB/DP
MPTSP/XII/2017 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 

Gunung Mas 

18 Desember 
2017 

- - 

15. Surat 
Penerbitan 

Sertfikat Laik 
Fungsi 

503/265/DPMPTSP
/B/VI/2021 

Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 

Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten 

Gunung Mas 

30 Juni 2021 - Surat ini berisi keterangan bahwa Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu Kabupaten Gunung Mas belum 
dapat memproses pengajuan penerbitan 
Sertifikat Laik Fungsi, karena Pemerintah 

Kabupaten Gunung Mas masih dalam tahap 
proses penyusunan Peraturan Bupati Gunung 
Mas tentang Bangunan Gedung dan belum 
memiliki tim ahli bangunan gedung untuk 

memberikan pertimbangan teknis 
 
Perjanjian PMM dengan Pihak Afiliasi 
 
Hingga tanggal Prospektus, PMM dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan 
Pihak Afiliasi, sebagai berikut:  
 
No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 

afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 
Perjanjian 

1.  Perjanjian Jual Beli Tandan 
Buah Segar dengan NSP 
tertanggal No. NSP/SPT/PJB-
TBS/12/2022/063 tanggal 17 
Desember 2022 (“Perjanjian 
Jual Beli TBS NSP No. 063”) 

a. NSP sebagai 
Pembeli; dan 
 

b. PMM sebagai 
Penjual. 

Hubungan antara 2 (dua) 
perusahaan yang 
dikendalikan secara 
langsung oleh pihak yang 
sama, yaitu Perseroan. 

Maksud dan Tujuan: 
 
Penjual sepakat untuk 
menjual dan menyerahkan 
TBS kepada Pembeli 
sebagaimana Pembeli 
sepakat untuk membeli dan 
menerima penyerahan TBS 
dari Penjual. 
 
Harga: 

Sejak tanggal 2 Januari 
2023 sampai dengan 
31 Desember 2023. 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
 

 Pembeli akan menyampaikan 
harga TBS kepada Penjual 
dalam pemberitahuan 
terpisah dari perjanjian ini 
yang akan dikirimkan melalui 
surat elektronik (email) 
dan/atau alat komunikasi 
lainnya yang disetujui oleh 
para pihak; 

 
 Harga TBS tersebut berlaku 

hingga ada perubahan harga 
TBS yang dibuat melalui 
pemberitahuan terlebih 
dahulu kepada Pembeli; 

 
 Harga penjualan TBS belum 

termasuk PPN sebesar 10% 
(sepuluh persen) dan sudah 
termasuk PPh pasal 22 
sebesar 0,25% (nol koma dua 
puluh lima persen). 
 
Cara Pembayaran: 
 

 Pembayaran sebesar 100% 
(seratus persen) atas harga 
TBS yang disepakati 
dilakukan secara periodik, 
dimana periode yang 
dimaksud adalah 2 (dua) 
minggu sekali. 

 
 Apabila terdapat selisih 

kuantitas penimbangan 
antara Penjual dengan 
pembukuan Pembeli/bukti 
tanda terima PKS, maka akan 
dilakukan rekonsiliasi 
secepatnya agar dapat 
diselesaikan dan dilakukan 
pembayaran. 

 
 Pembeli akan menyelesaikan 

seluruh pembayaran hanya 
berdasarkan data penerimaan 
TBS dari jembatan timbang 
milik Pembeli. 

 
 Pengakhiran Perjanjian: 

 
Pembeli berhak membatalkan 
Perjanjian ini sebelum jangka 
waktunya berakhir dengan 
mengesampingkan Pasal 
1266 dan 1267 KUH Perdata, 
apabila: 
 
iv. Penjual melanggar 

ketentuan-ketentuan 
dalam Perjanjian ini, 
maka Pembeli akan 
mengeluarkan 
pemberitahuan tertulis 
kepada Penjual untuk 
memperbaiki 
pelanggaran tersebut 
dalam 7 (tujuh) hari 
kerja. Apabila Penjual 
tidak memperbaiki 
pelanggaran tersebut 
sesuai dengan 
persyaratan Pembeli 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
dalam jangka waktu 7 
(tujuh) hari kerja, maka 
Pembeli atas dasar 
pertimbangan dan 
kebijaksanaan 
mutlaknya sendiri dapat 
segera mengakhiri 
Perjanjian ini; atau 

 
v. Penjual 

dibubarkan/dilikuidasi 
oleh pemegang 
sahamnya sebagaimana 
yang 
dinyatakan/diputuskan 
dalam keputusan rapat 
umum pemegang 
saham; atau 

 
vi. Penjual dinyatakan pailit 

atau dinyatakan 
dibubarkan 
sebagaimana 
diputuskan oleh 
pengadilan niaga 
dan/atau pengadilan 
negeri dan dinyatakan 
bahwa pihak tersebut 
sudah tidak dapat lagi 
menjalankan kegiatan 
usahanya; 

 
Apabila pengakhiran 
perjanjian terjad karena 
timbulnya salah satu kejadian 
sebagaimana yang dinyatakan 
dalam poin i sampai iii tersebut 
diatas, maka Pembeli berhak 
untuk mengakhiri Perjanjian 
ini tanpa pemberitahuan 
tertulis terlebih dahulu dan 
dalam keadaan tersebut, 
Penjual berhak atas 
pembayaran yang masih 
tertunggak terkait dengan 
pembelian TBS oleh Pembeli, 
dengan ketentuan pembelian 
TBS sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam Perjanjian 
ini. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 

 apabila terjadi perselisihan 
dalam pelaksanaan dan/atau 
penafsiran atas materi 
Perjanjian diselesaikan secara 
musyawarah untuk mencapai 
mufakat; 

 
 apabila dalam 30 (tiga puluh) 

hari kerja terhitung sejak 
timbulnya perselisihan 
tersebut kesepakatan 
penyelesaian perselisihan 
tidak tercapai dengan 
musyawarah, maka para 
pihak sepakat untuk 
menyerahkan penyelesaian 
perselisihan melalui 
Pengadilan Negeri Sampit, 
Kalimantan Tengah. 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
 

2.  Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Prasetya Mitra Muda No. 
001/NSP-PMM/07/20 tertanggal 
20 Juli 2020, sebagaimana 
diubah pertama kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Prasetya Mitra 
Muda No. 001/NSP-
PMM/01/2021 tertanggal 6 
Januari 2021, diubah kedua 
kalinya oleh Addendum 
Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Prasetya Mitra Muda No. 
001/NSP-PMM/07/2021 
tertanggal 19 Juli 2021, dan 
diubah terakhir kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Prasetya Mitra 
Muda No. 001/NSP-
PMM/06/2022 tertanggal 21 
Juni 2022 (”Perjanjian 
Hutang Piutang PMM No. 
001/NSP-PMM/07/2021”) 

a. NSP sebagai 
Kreditur. 
 

b. PMM sebagai 
Debitur. 

Hubungan antara 2 (dua) 
perusahaan yang 
dikendalikan secara 
langsung oleh pihak yang 
sama, yaitu Perseroan. 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafond maksimum sebesar 
Rp63.000.000.000,00 (enam 
puluh tiga miliar Rupiah). 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan 
kegiatan operasional 
Perseroan. 
 
Mekanisme Pembayaran: 
 
NSP membebankan bunga 
sebesar 3,8% per tahun dan 
pembayaran bunga dilakukan 
setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan 
diantara kedua belah pihak 
mengenai Perjanjian ini, 
maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah 
pihak secara musyawarah, 
namun apabila perselisihan 
tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih 
tempat kediaman hukum 
yang tetap di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
 

Jangka waktu pinjaman 
adalah sampai dengan 
20 Juni 2023. 

3.  Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Prasetya Mitra Muda No. 
002/NSP-PMM/07/20 tertanggal 
20 Juli 2020, sebagaimana 
diubah pertama kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Prasetya Mitra 
Muda No. 002/NSP-
PMM/01/2021 tertanggal 6 
Januari 2021, diubah kedua 
kalinya oleh Addendum 
Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Prasetya Mitra Muda No. 
002/NSP-PMM/07/2021 
tertanggal 19 Juli 2021, dan 
diubah terakhir kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Prasetya Mitra 
Muda No. 002/NSP-
PMM/06/2022 tertanggal 21 
Juni 2022 (”Perjanjian 
Hutang Piutang PMM No. 
002/NSP-PMM/07/2021”) 

a. NSP sebagai 
Kreditur. 
 

b. PMM sebagai 
Debitur. 

Hubungan antara 2 (dua) 
perusahaan yang 
dikendalikan secara 
langsung oleh pihak yang 
sama, yaitu Perseroan. 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafond maksimum sebesar 
Rp17.000.000.000,00 (tujuh 
belas miliar Rupiah). 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan 
kegiatan operasional 
Perseroan. 
 
Mekanisme Pembayaran: 
 
NSP membebankan bunga 
sebesar 3,8% per tahun dan 
pembayaran bunga dilakukan 
setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan 
diantara kedua belah pihak 
mengenai Perjanjian ini, 
maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah 
pihak secara musyawarah, 
namun apabila perselisihan 
tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih 
tempat kediaman hukum 
yang tetap di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 

Jangka waktu pinjaman 
adalah sampai dengan 
20 Juni 2023. 



a aa 
 
 
 

369 

No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 

4.  Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Prasetya Mitra Muda No. 
003/NSP-PMM/07/2020 
tertanggal 20 Juli 2020, 
sebagaimana diubah pertama 
kali oleh Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang PT Nusantara 
Sawit Persada – PT Prasetya 
Mitra Muda No. 003/NSP-
PMM/01/2021 tertanggal 6 
Januari 2021, diubah kedua 
kalinya oleh Addendum 
Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Prasetya Mitra Muda No. 
003/NSP-PMM/07/2021 
tertanggal 19 Juli 2021, dan 
diubah terakhir kali oleh 
Addendum Perjanjian Hutang 
Piutang PT Nusantara Sawit 
Persada – PT Prasetya Mitra 
Muda No. 003/NSP-
PMM/06/2022 tertanggal 21 
Juni 2022 (”Perjanjian 
Hutang Piutang PMM No. 
003/NSP-PMM/07/2021”) 

a. NSP sebagai 
Kreditur. 
 

b. PMM sebagai 
Debitur. 

Hubungan antara 2 (dua) 
perusahaan yang 
dikendalikan secara 
langsung oleh pihak yang 
sama, yaitu Perseroan. 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafond maksimum sebesar 
Rp100.000.000.000,00 
(seratus miliar Rupiah). 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan 
kegiatan operasional 
Perseroan. 
 
Mekanisme Pembayaran: 
 
NSP membebankan bunga 
sebesar 3,8% per tahun dan 
pembayaran bunga dilakukan 
setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan 
diantara kedua belah pihak 
mengenai Perjanjian ini, 
maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah 
pihak secara musyawarah, 
namun apabila perselisihan 
tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih 
tempat kediaman hukum 
yang tetap di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik 
Indonesia 
 

Jangka waktu pinjaman 
adalah sampai dengan 
20 Juni 2023. 

5.  Perjanjian Sewa Menyewa PT 
Samuel International – PT 
Prasetya Mitra Muda tanggal 31 
Mei 2018, sebagaimana 
kemudian diubah dengan 
Amandemen Perjanjian Sewa 
Menyewa Menyewa tanggal 1 
April 2021 dan terakhir kali 
diubah oleh Amendemen 
Perjanjian Sewa Menyewa 
tertanggal 14 Juni 2022 
(“Perjanjian Sewa Menyewa 
Kantor SI – PMM”) 

a. SI sebagai 
Pihak Pertama. 
 

b. PMM sebagai 
Pihak Kedua. 

PMM merupakan entitas 
anak Perseroan dan 
Perseroan dikendalikan 
secara tidak langsung 
oleh SI 

Objek Sewa Menyewa: 
 
Ruang Perkantoran yang 
terletak di Menara Imperium 
lantai 20 suite D, Jalan HR. 
Rasuna Said, Kav 1, Kel. 
Guntur, Kec. Setiabudi, 
Jakarta Selatan, seluas 
140m2 (seratus empat puluh 
meter persegi). 
 
Harga Sewa dan Deposit: 
 
Rp302.400.000,00 (tiga ratus 
dua juta empat ratus ribu 
Rupiah) yang dibayarkan 
setiap 6 (enam) bulan dimuka 
dan angka tersebut di luar 
pajak-pajak seperti Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penghasilan. 
 
Pernyataan dan Jaminan: 
 

 Pihak Pertama menjamin 
bahwa ruang perkantoran 
yang disewakan adalah 
benar-benar milik Pihak 
Pertama, sesuai engan yang 
tertera pada sertipikat 
kepemilikan. 
 

 Ruang perkantoran tidak 
dalam keadaan sengketa dan 
tidak pula dikenakan suatu 

Jangka waktu sewa 
menyewa sampai 
dengan 30 Juni 2023 
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No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 
afiliasi Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
sitaan. Pihak Pertama 
dibebaskan oleh Pihak Kedua 
oleh segala tuntutan. 
 
Pengakhiran Sewa: 
 

 Pada saat berakhirnya 
perjanjian, Pihak Kedua 
berkewajiban serta 
mengikatkan diri untuk 
menyerahkan kembali ruang 
perkantoran dalam keadaan 
baik, terpelihara pada akhir 
jangka waktu sewa kepada 
Pihak Pertama jika perjanjian 
berakhir. 

 
 Segala biaya yang timbul 

akibat pengosongan ruang 
kantor karena berakhirnya 
perjanjian menjadi tanggung 
jawab Pihak Kedua 
sepenuhnya. 
 

 Para Pihak dapat mengakhiri 
lebih awal secara sepihak 
dalam hal pihak lainnya 
melanggar ketentuan dalam 
perjanjian. 
 
Penyelasaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan 
diantara kedua belah pihak 
mengenai Perjanjian ini, 
maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah 
pihak secara musyawarah, 
namun apabila perselisihan 
tidak dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak memilih 
tempat kediaman hukum 
yang tetap di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 
 
 

 
PMM memiliki Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen Perseroan-PMM tanggal 29 Desember 
2020, sebagaimana diubah oleh Addendum Perjanjian Kerjasama Untuk Layanan Konsultasi Manajemen 
No.001/NSS-PMM/10/21-LKM tanggal 29 Oktober 2021, dan diubah terakhir kali oleh Perjanjian Kerjasama untuk 
Layanan Konsultasi Manajemen tanggal 3 Januari 2022 sebagaimana kami ungkapkan pada Bab VIII Sub Bab 
Perjanian Penting mengenai Perjanjian dengan Pihak Afiliasi Nomor 3. 
 
Perjanjian dan Kontrak Penting PMM dengan Pihak Ketiga 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PMM juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana 
dimuat dalam Laporan Keuangan per 31 Juli 2022, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih 
berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-
masa yang akan datang.  
 
a. Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 
 

PMM dan Bank Mandiri telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Investasi (Kebun Inti 
Kelapa Sawit) Nomor WCO.KP/327/KI/2022 Nomor 35 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani 
oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian KI No. 
WCO.KP/327/KI/2022”), sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Penawaran Pemberian Kredit 
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Para Pihak a. Bank Mandiri sebagai kreditor. 
 
b. PMM sebagai debitor. 
 

Fasilitas Kredit 
 

Bank Mandiri setuju memberikan fasilitas kredit dengan limit kredit sebesar Rp363.000.000.000,00 (tiga ratus 
enam puluh tiga miliar Rupiah) 
 

Tujuan 
Penggunaan 
Fasilitas 

Fasilitas kredit yang disetujui ditujukan untuk pembiayaan tanaman kelapa sawit tahun tanam (“TT”) 2015 
sampai dengan 2021 seluas ±5.540,45 Ha (lebih kurang lima ribu lima ratus empat puluh koma empat puluh lima 
Hektar) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang berdiri di atas lahan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 
8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas seluas ±8.249,44 Ha 
(lebih kurang delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat puluh empat Hektar) atas nama PMM 
yang terletak di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, termasuk take over fasilitas kredit di BRI. 

 
Bunga Atas fasilitas kredit, PMM wajib membayar Bunga sebesar 8,25% per tahun dibayar efektif setiap tanggal 23 

setiap bulannya. Bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.  
 

Denda Apabila PMM melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar pokok fasilitas kredit, bunga 
dan/atau biaya-biaya lainnya yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau 
kurang dibayar tersebut akan dikenakan denda 2,00% (dua persen) per annum di atas suku bunga kredit yang 
berlaku. 
 

Jangka Waktu Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan terhitung mulai tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 23 Desember 
2030.  
 

Persyaratan 
Pelunasan Kredit 

a. Pelunasan fasilitas kredit ini dilakukan pada saat fasilitas jatuh tempo; 
 

b. Pelunasan fasilitas kredit ini dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari internal cash flow 
perusahaan maupun grup usaha tidak dikenakan denda; 

 
c. Pelunasan fasilitas kredit ini dipercepat dengan sumber dana yang berasal dari take over oleh kreditur 

lain dikenakan penalty sebesar 2% (dua persen) dari baki debet fasilitas kredit ini; 
 
d. Pelunasan fasilitas kredit ini dipercepat dapat dilakukan dengan pemberitahuan kepada Bank Mandiri 

minimal 1 bulan sebelumnya.  
 

Agunan aset tetap Tanah beserta aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2015 sampai dengan 2021 seluas ± 5.540,45 Ha 
(termasuk rencana pengembangan TT 2022-2024 seluas ± 2.000,00 Ha) beserta bangunan dan sarana 
pelengkapnya yang ada dan akan ada yang berdiri di atas lahan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, 
SHGU 9/Gunung Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas seluas ±8.249,44 Ha (lebih kurang 
delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan koma empat puluh empat Hektar) atas nama PMM yang terletak di 
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan akan diikat Hak Tanggungan sebesar 
Rp615.600.000.000,00 (enam ratus lima belas miliar enam ratus juta Rupiah). 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini PMM telah melakukan pengikatan agunan peringkat pertama atas Tanah beserta 
aset di atasnya berupa tanaman kelapa sawit TT 2015 sampai dengan 2021 seluas ± 5.540,45 Ha (termasuk 
rencana pengembangan TT 2022-2024 seluas ± 2.000,00 Ha) beserta bangunan dan sarana pelengkapnya yang 
ada dan akan ada yang berdiri di atas lahan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung Mas, 
SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas seluas ±8.249,44 Ha (lebih kurang delapan ribu dua ratus 
empat puluh sembilan koma empat puluh empat Hektar) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 
086/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 00187/2022 Peringkat I (Pertama) yang 
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Mas.  
 

Agunan Lainnya a.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (apabila Perseroan telah efektif 
Initial Public Offering, maka atas Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tersebut dapat 
digantikan dengan Letter of Support/LOS atas nama Perseroan); 
 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan: 
 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

36/2022; 
 
ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 

Deficit Guarantee No. 37/2022. 
 
b.  Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama NSP; 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, NSP telah memberikan: 
 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

40/2022; 
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ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 41/2022. 

 
c. Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee atas nama BSP; 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, BSP telah memberikan: 

 
i. jaminan perusahaan (corporate guarantee) berdasarkan Perjanjian Corporate Guarantee No. 

38/2022; 
 

ii. jaminan Cash Deficit Guarantee berdasarkan Perjanjian Pemberian Jaminan Jaminan Cash 
Deficit Guarantee No. 39/2022. 
 

d. Personal Guarantee atas nama Teguh Patriawan (berlaku sampai dengan 31 Desember 2024, dengan 
syarat pembangunan PKS dan Terminal Khusus CPO BSP telah selesai dan beroperasi komersiil); 

 
Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan pribadi berdasarkan Akta 
Perjanjian Pemberian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) No. 42 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat 
di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat 

 
e. Gadai Seluruh Saham atas nama Perseroan atas kepemilikan saham di PMM; 
 

Catatan: 
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Perseroan telah memberikan memberikan jaminan berupa seluruh 
saham yang dimilikinya dalam PMM sejumlah 193.260 (seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus 
enam puluh) saham berdasarkan Perjanjian Gadai Saham No. 43/2022. 

 
f. Gadai Seluruh Saham atas nama Teguh Patriawan atas kepemilikan saham di PMM.  
 

Catatan:  
 
Sehubungan dengan jaminan ini, Teguh Patriawan telah memberikan jaminan berupa seluruh saham 
yang dimilikinya dalam PMM sejumlah 1 (satu) saham berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 
44 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat. 

 
Joint Collateral dan 
Cross Default 
 

a. Seluruh agunan PMM akan diikat secara Joint Collateral dan Cross Default terhadap seluruh fasilitas 
PMM, NSP dan BSP di Bank Mandiri. 

 
b. Dalam hal PMM lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap 

salah satu ketentuan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ini atau suatu kewajiban lain yang 
timbul dalam hubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 maka PMM dianggap telah 
melakukan pelanggaran pula terhadap perjanjian-perjanjian antara Bank Mandiri dengan PMM yang 
lainnya, NSP, dan BSP.  

 
Asuransi a. Agunan fixed aset berupa bangunan yang menjadi bagian objek pembiayaan dapat diasuransikan 

(insurable) kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker's clause Bank 
Mandiri dan klausula RSMD (riot, strike, malicious & damage) dengan nilai pertanggungan sebesar nilai 
wajar barang jaminan dan biaya asuransi menjadi beban PMM. Penutupan asuransi dapat didahului 
dengan covernote dari perusahaan asuransi; 

 
b. Agunan berupa areal perkebunan/tanaman kelapa sawit ditutup asuransi growing trees/crop 

insurance/penutupan sejenis kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s 
clause Bank Mandiri dengan nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang jaminan dan biaya asuransi 
menjadi beban PMM. Penutupan asuransi dapat didahului dengan covernote dari perusahaan asuransi. 
Apabila areal perkebunan/tanaman kelapa sawit tidak ditutup asuransi growing trees/crop 
insurance/penutupan sejen·is kepada perusahaan asuransi maka minimal terdapat self insurance berupa 
penempatan deposito atau dana giro yang diblokir sebesar 0,5% dari limit kredit yang dilengkapi surat 
kuasa untuk menyimpan, memblokir, mencairkan (termasuk pencairan sebagian), dan memperpanjang 
jangka waktu deposito serta dapat digunakan apabila terjadi kematian/kerusakan tanaman kelapa 
sawit; 

 
c. Nilai pertanggungan asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai limit kredit, dengan jangka waktu 

diperkenankan berbeda dengan jangka waktu kredit dan diperpanjang sampai dengan fasilitas kredit ini 
lunas; 

 
d. Jika objek agunan sudah ditutup oleh asuransi non rekanan Bank Mandiri, maka harus dilakukan 

endorsement syarat banker's clause menjadi atas nama Bank Mandiri. Penggunaan asuransi non 
rekanan Bank Mandiri dapat diaksep sampai dengan tanggal jatuh tempo pertanggunga asuransi 
tersebut untuk selanjutnya ditutup menggunakan asuransi rekanan Bank Mandiri; 
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e. Apabila agunan dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 telah diasuransikan namun pada polis 
belum tercantum banker’s clause, maka PMM dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk 
mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat Banker’s Clause; 
 

f. Bila jangka waktu polis asuransi telah berakhir, namun PMM tidak memperpanjangnya, maka PMM 
dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Mandiri untuk memperpanjang jangka waktu polis asuransi, 
termasuk tetapi  tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi, menetapkan 
kondisi dan persyaratan polis asuransi, menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan 
pembayaran premi asuransi, serta hal-hal lain sehubungan dengan perpanjangan polis asuransi 
tersebut. 

 
Catatan: 
 
a. Sampai dengan tanggal LPSH ini, PMM telah mengasuransikan bangunan yang terletak di Desa Bareng 

Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah milik PMM berdasarkan 
dokumen Polis Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) PMM pada PT BRI Asuransi 
Indonesia dengan Nomor 1125010322000228 tanggal 1 Mei 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI 
Asuransi Indonesia tanggal 14 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan 
banker clause.  
 

b. Polis asuransi tersebut di atas telah memuat keterangan bahwa Bank Mandiri adalah penerima ganti 
rugi/banker’s clause.  

Kesanggupan 
(Affirmative 
Covenants) 

a. Menjaga kepemilikan saham Eunice M. Satyono dan Teguh Patriawan tetap sebagai ultimate shareholder 
majority atau sebagai pemegang saham terbesar baik secara langsung maupun tidak langsung;  

 
b. Menyerahkan laporan kegiatan usaha yaitu laporan areal statement, produksi dalam kuantum dan 

laporan penjualan (termasuk kuantum dan harga jual) setiap triwulan dan paling lambat telah diterima 
Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan; 

 
c. Menyampaikan laporan keuangan in-house PMM per triwulan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 

60 hari kalender setelah akhir periode laporan, dan laporan keuangan PMM tahunan yang diaudit oleh 
KAP rekanan Bank Mandiri kategori A paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender 
setelah berakhirnya periode laporan; 

 
d. Menyampaikan laporan keuangan in-house Perseroan per semester paling lambat telah diterima Bank 

Mandiri 60 hari kalender setelah akhir period laporan, dan laporan keuangan tahunan Perseroan yang 
diaudit paling lambat telah diterima Bank Mandiri 180 hari kalender setelah berakhirnya periode 
laporan; 

 
e. Mengijinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan 

pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan; 
 
f. Menyalurkan seluruh aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri; 
 
g. Melakukan pengurusan atas setiap legalitas dan perijinan usaha yang akan segera jatuh tempo atau 

yang dipersyaratkan oleh Bank Mandiri agar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang 
berlaku; 

 
h. Menggunakan produk-produk dan jasa-jasa Bank Mandiri; 
 
i. Menyerahkan hasil penilaian agunan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penilai rekanan Bank 

Mandiri Kelas A setiap 2 tahun sekali. Biaya yang timbul menjadi beban PMM; 
 
j. Melaporkan seluruh kejadian dan peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran PMM dalam 

memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit namun tidak terbatas pada peristiwa kebakaran, 
kecelakaan kerja pemogokan karyawan. 

 
Hal-hal yang tidak 
diperkenankan 
(Negative 
Covenants) 

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ini belum dinyatakan 
lunas oleh Bank Mandiri:  
 
a. PMM tidak diperkenankan melakukan hal berikut: 
 

i. menggunakan fasilitas kredit di luar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit; 
 
ii. mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada 

pengadilan untuk dinyatakan pailit atau meminta penundaan kewajiban pembayaran utang 
(PKPU); 

 
b. tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PMM tidak diperkenankan: 

 
i. melakukan perubahan anggaran dasar PMM termasuk di dalamnya pemegang saham, 

pengurus, permodalan dan nilai saham tanpa seijin Bank Mandiri kecuali penambahan modal 
dari Perseroan tanpa merubah komposisi kepemilikan dapat dilakukan dengan menyampaikan 
pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri; 

 
ii. membuat perjanjian utang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk 

apapun atas aset termasuk hak atas tagihan dengan pihak ketiga, yang akan ada dikemudian 
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hari. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, 
dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional PMM; 

 
iii. melakukan merger dan/atau akuisisi tanpa seijin Bank Mandiri; 
 
iv. memindah-tangankan barang jaminan atau menyewakan barang jaminan atau mengikatkan 

diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan PMM kepada pihak lain. 
Namun, diperkenankan kepada kelompok tani; 

 
v. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari lembaga keuangan/non keuangan lain 

termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif. Namun, diperkenankan untuk utang-
piutang antar sister company, holding company, dan leasing kendaraan yang berkaitan 
dengan operasional PMM; 

 
vi. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain kecuali dalam transaksi usaha yang 

wajar. Namun, diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, 
dan leasing kendaraan yang berkaitan dengan operasional PMM; 

 
vii. menggunakan fasilitas kredit untuk kepentingan/kebutuhan yang tidak sesuai dengan tujuan 

penggunaan yang tercantum didalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022. Namun, 
diperkenankan untuk utang-piutang antar sister company, holding company, dan leasing 
kendaraan yang berkaitan dengan operasional PMM; 

 
viii. menjaminkan harta kekayaan PMM atau mengikatkan diri sebagai penjamin utang kepada 

pihak lain kecuali utang leasing dan penjaminan kepada kelompok tani dalam rangka 
mendukung kegiatan operasional PMM; 

 
ix. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan 

kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PMM; 
 
x. membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian KI 

No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau dokumen agunan; 
 
xi. membagikan dividen, kecuali Perseroan sebagai pemegang saham PMM) telah efektif IPO 

maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang DSCR>100%, Ekuitas Positif, dan 
financial covenant (yaitu DSCR minimal 100% terhitung sejak tahun 2024, DER maksimal 
650% pada tahun 2028, DER maksimal 350% pada tahun 2029, DER maksimal 300% sejak 
tahun 2030, dan ekuitas positif) telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut 
kepada Bank Mandiri (termasuk laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadi pembagian 
dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan pembagian dividen.  

 
Janji Keuangan 
(Financial 
Covenants) 

Selama fasilitas kredit belum lunas, PMM menjaga kondisi keuangan perusahaan agar tetap baik yang tercermin 
melalui parameter sebagai berikut (financial covenant) pada setiap laporan keuangan namun tidak terbatas pada: 
 

Rasio  Perhitungan  Covenant Keterangan 
DSCR : EBITDA/ 

(Interest Expense + Current Portion 
Long Term Debts) 

: Minimal 100% Sejak 2024 

DER : (Short Term Debts + Current Portion 
Long Term Debts + Long Term Debts)/ 
Total Networth 

: Maksimal 650% Pada tahun 2028 
Maksimal 350% Pada tahun 2029 
Maksimal 300% Sejak tahun 2030 

Ekuitas :   Positif Sejak 
penandatanganan 

   
Ketentuan Self 
Financing 

Membuktikan porsi self financing atas pembiayaan fasilitas kredit ini investasi II melalui setoran modal, utang 
pemegang saham dan hutang afiliasi sehingga total ekuitas, utang pemegang saham dan utang afiliasi minimal 
tercermin pada setiap laporan keuangan posisi 31 Desember sebesar: 
 

Self 
Financing 

31 Des 
2022 

31 Des 
2023 

31 Des 
2024 

31 Des 
2025 

31 Des 
2026 

31 Des 2027 dst 

Posisi 
ekuitas, 
utang 
pemegang 
saham dan 
utang pihak 
terkait 
minimal (Rp. 
Juta) 

110.270 127.184 148.123 158.956 166.973 171.040 

 
Dengan ketentuan sebagai berikut: 
 
a. Self financing dalam bentuk setoran modal wajib tercermin didalam akta perubahan modal dan apabila 

self financing dalam bentuk hutang pemegang saham maka tidak diperkenankan untuk dilunasi 
sepanjang masa kredit dan wajib dijadikan subordinated loan (SOL). Akta peningkatan modal/SOL 
tersebut wajib diserahkan kepada Bank Mandiri selambat-Iambatnya 1 bulan sejak akhir periode laporan 
keuangan tahunan; 
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b. porsi utang afiliasi yang menjadi self financing tidak diperkenankan untuk dilunasi dan bunga atas 
hutang afiliasi tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan sampai dengan fasilitas kredit ini lunas. 
Porsi hutang afiliasi yang menjadi self financing diinformasikan didalam penjelasan laporan keuangan; 

 
c. atas nilai minimal posisi ekuitas dan hutang pemegang saham/hutang pihak terkait tersebut dapat 

disesuaikan dengan Bank Mandiri atas realisasi progress fisik dan biaya proyek pengembangan kebun 
PMM setiap tahunnya. 

 
Kesanggupan-
kesanggupan 
lainnya 

Selain kesanggupan-kesanggupan di atas, PMM juga mempunyai kesanggupan-kesanggupan lain sebagai berikut: 
 
a. dalam hal pembukaan dan pengelolaan kebun kelapa sawit (yang telah dibuka dan akan dibuka) harus 

melaksanakan kegiatan tersebut sesuai prosedur, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan, gugatan dan tanggung jawab maupun 
kerugian yang dialami PMM dan bersedia dalam hal terjadi permasalahan terkait pembukaan dan 
pengelolaan kebun kelapa sawit yang mengakibatkan kegiatan usaha PMM mengalami gangguan dan 
peningkatan risiko terhadap Bank Mandiri, maka Bank Mandiri dapat segera meminta pelunasan 
terhadap fasilitas kredit ini yang telah diperoleh PMM; 
 

b. menyerahkan rencana pembangunan plasma serta melaporkan progress pembangunan plasma setiap 
6 bulan kepada Bank Mandiri dan menyelesaikan pembangunan plasma tersebut sesuai dengan 
ketentuan/regulasi yang berlaku selambat-lambatnya pada tahun 2026; 
 

c. merealisasikan rencana PMM atas penanaman kebun inti kelapa sawit, sesuai dengan 
ketentuan/regulasi yang berlaku, sesuai luasan dengan timeline yang disampaikan kepada Bank Mandiri 
selambat-lambatnya pada tahun 2024; 

 
d. menyerahkan laporan rencana peningkatan produktivitas kebun inti kelapa sawit meliputi analisa 

jaringan dan tanah, analisa faktor pembatas produksi, dan rencana aktivitas peningkatan produktivitas 
termasuk budget serta timeline beserta laporan progress implementasi tersebut secara semesteran 
dengan ketentuan sebagai berikut:  

 
i. seluruh laporan tersebut disusun oleh internal perusahaan dan diserahkan kepada Bank 

Mandiri selambat-Iambatnya tanggal 31 Januari untuk laporan rencana peningkatan 
produktivitas kebun inti kelapa sawit tahunan dan penyerahan laporan implementasi 
semesteran diserahkan setiap tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Khusus untuk rencana 
peningkatan produktivitas kebun tahun 2022 diserahkan 2 bulan sejak penandatanganan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan laporan implementasi pertama pada 31 Januari 
2023; 

 
ii. apabila berdasarkan analisa Bank Mandiri, PMM mengalami penurunan produktivitas 

kebun/produksi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan Bank Mandiri dalam 3 tahun 
berturut-turut maka pemenuhan laporan rencana peningkatan produktivitas dan laporan 
implementasi tersebut wajib disusun oleh konsultan perkebunan. 

 
e. melakukan penilaian agunan atas aset PMM dengan jasa Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan Bank 

Mandiri kelas A yang ditunjukkan untuk Bank Mandiri paling lambat 6 bulan sejak tanda tangan 
Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 antara PMM dengan Bank Mandiri. Apabila hasil penilaian 
agunan PMM tersebut menghasilkan nilai berbeda (di bawah nilai aset yang diaksep Bank Mandiri, maka 
PMM bersedia untuk menurunkan baki debet fasilitas kredit ini sesuai hasil review Bank Mandiri); 
 

f. terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan 
menyerahkan copy perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sebelum 
berakhirnya masa laku perizinan usaha; 

 
g. menyediakan cadangan dana sebesar 1 kali kewajiban berupa pokok dan bunga dalam bentuk 

giro/tabungan/deposito di Bank Mandiri dan bersedia apabila Bank Mandiri melakukan blokir dana 
tersebut sebagai cadangan dana (sinking fund). Pemenuhan sinking fund selambat-Iambatnya 1 bulan 
sejak penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022; 

 
h. menyerahkan dokumen terkait pelaksanaan IPO Perseroan selambat-Iambatnya 1 (satu) bulan sebelum 

IPO Perseroan efektif; 
 
i. melakukan perpanjangan penutupan asuransi atas obyek pembiayaan yang diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat banker’s clause Bank Mandiri; 
 
j. menyerahkan copy laporan mengenai penggunaan dan pemanfaatan hak guna usaha kepada kepala 

kantor pertanahan setempat; 
 
k. menyerahkan copy surat keterangan lunas dari BRI selambat-Iambatnya 14 hari sejak dilakukan 

pemindahbukan dana hasil pencairan kredit dari rekening escrow; 
 
l. melakukan pengikatan hak tanggungan SHGU 7/Gunung Mas, SHGU 8/Gunung Mas, SHGU 9/Gunung 

Mas, SHGU 10/Gunung Mas, dan SHGU 11/Gunung Mas atas nama PMM minimal sebesar 
Rp615.600.000.000,00 selambat-lambatnya 1 bulan sejak pencairan kredit pertama yang dapat 
didahului dengan covernote notaris rekanan Bank Mandiri. 

 
m. menaati ketentuan-ketentuan, persyaratan serta kewajiban yang termuat dalam izin lingkungan yang 

telah diperoleh dalam rangka usaha perkebunan kelapa sawit; 
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n. menyampaikan progress pengurusan ISPO sampai dengan sertifikat ISPO terbit, setiap 6 (enam) bulan, 

kepada Bank Mandiri dan menyampaikan copy sertifikat ISPO paling lambat 24 bulan setelah 
penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022. Apabila sampai dengan 24 bulan sejak 
penandatanganan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 sertifikat ISPO belum terbit dan diserahkan 
kepada Bank Mandiri maka Bank Mandiri dapat mereview suku bunga fasilitas kredit ini PMM;  

 
o. apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit atau tindakan lain dalam rangka 

pelaksanaan penjaminan kredit mengalami hambatan, maka PMM bersedia mengganti barang jaminan 
kredit dimaksud dengan barang jaminan lain yang nilainya minimal sama dan dapat diikat secara yuridis 
sempurna sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau PMM harus melunasi 
outstanding kredit; 

 
p. Bank Mandiri atau secara umum group memiliki hak prioritas atau "first right of refusal" untuk 

pengembangan usaha perusahaan dan grup usaha; 
 
q. Bank Mandiri berhak mengirim pegawai Bank Mandiri dan atau konsultan rekanan yang ditunjuk untuk 

melihat dan memeriksa kondisi kebun kelapa sawit PMM; 
 
r. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik 

jika ternyata PMM menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan 
semula sesuai Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022; 

 
s. Bank Mandiri mempunyai hak untuk mengakhiri Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan seluruh 

hutang harus segera dilunasi sekaligus apabila PMM melanggar ketentuan yang telah diperjanjikan; 
 
t. melakukan perubahan perubahan pengurus apabila terdapat pengurus yang terkait dengan 

permasalahan hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; 
 
u. membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan hukum apabila terjadi kondisi Bank Mandiri harus 

menjual dan/atau melelang semua agunan yang diserahkan untuk menyelesaikan kewajiban atas nama 
PMM dan pernyataan ini tidak dapat dibatalkan sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh Bank 
Mandiri sebatas pelanggaran atas Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 berikut dokumen-dokumen, 
akta-akta, surat-surat yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian KI No. 
WCO.KP/327/KI/2022 termasuk namun tidak terbatas pada Syarat Umum Pemberian Kredit, akta hak 
tanggungan; 

 
v. di dalam mengelola usahanya, PMM harus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance); 
 
w. syarat lainnya sesuai Syarat Umum Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 Bank Mandiri. 
 

Kejadian Kelalaian 
dan Akibatnya 

a. PMM dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih Kejadian Kelalaian di bawah ini: 
 
i. jika menurut pendapat Bank Mandiri, PMM telah lalai atau tidak memenuhi salah satu 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Dokumen Agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada, jika Jumlah Terutang tidak dibayar, tidak lunas dibayar pada waktu jatuh 
tempo, tidak dibayar dengan cara yang ditentukan dalam Perjanjian KI No. 
WCO.KP/327/KI/2022; atau 

 
ii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Jaminan Perorangan/Pribadi, Jaminan Perusahaan, 
dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, 
Jaminan Perorangan, atau Jaminan Perusahaan; atau 

 
iii. jika menurut pendapat Bank Mandiri, Pemilik Barang Agunan telah atau tidak memenuhi 

ketentuan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, Dokumen Agunan, dan/atau dokumen lain 
yang berhubungan dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau Dokumen 
Agunan tersebut; atau 

 
iv. jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan PMM, Penjamin, Pemilik Barang Agunan 

yang tercantum dalam Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau Dokumen Agunan 
tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau 

 
v. jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan 

dengan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ataupuan dokumen Agunan menurut Bank 
Mandiri adalah palsu atau menyesatkan; atau 

 
vi. jika: 
 

(1) Hak Tanggungan, jaminan fidusia, dan/atau Hipotik Kapal karena sebab apapun 
tidak dapat didaftarkan; dan/atau 

 
(2) sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh Kantor Pertanahan; dan/atau 
 
(3) Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; 

dan/atau 
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(4) Sertifikat Hak tanggungan, Sertifikat Jaminan Fidusia, dan/atau Grosse Hipotik 

Kapal tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; 
dan/atau 

 
(5) Barang Agunan musnah atau rusak berat sehingga tidak bernilai seperti pada waktu 

dokumen Agunan bersangkutan dibuat; 
 
vii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri, keadaan keuangan PMM atau 

kemampuan PMM untuk membayar berkurang sehingga menurut Bank Mandiri, PMM tidak 
dapat lagi membayar Jumlah Terutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
viii. jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan Penjamin atau 

kemampuan Penjamin untuk membayar berkurang sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, 
Penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan Jaminan Perorangan atau Jaminan 
Perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau 

 
ix. jika PMM, Penjamin, dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak membayar utangnya kepada pihak 

ketiga atau jika PMM karena sebab apapun tidak berhak mengurus dan menguasai 
kekayaannya; atau 

 
x. jika suatu permohonan atau tuntutan tentang kepailitan atau izin pengunduran atau 

penundaan pembayaran utang PMM, Penjamin, atau Pemilik Barang Agunan yang diajukan 
kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia maupun luar negeri; atau 

 
xi. jika PMM tidak mungkin lagi, tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu 

ketentuan, atau kewajiban berdasarkan Syarat-Syarat Umum atau Perjanjian KI No. 
WCO.KP/327/KI/2022; atau 

 
xii. jika Bank Mandiri tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya; 
 
xiii. jika PMM (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau PMM menangguhkan untuk 

sementara usahanya, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi 
kemampuan PMM untuk memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KI No. 
WCO.KP/327/KI/2022, atau PMM ditaruh di bawah pengampuan, atau PMM kehilangan haknya 
untuk mengurus harta kekayaannya, atau PMM dinyatakan pailit oleh pengadilan yang 
berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau 

 
xiv. jika Penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit, atau Penjamin (sebagai suatu 

badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan Penjamin 
atau jika Penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya sehingga menurut pendpaat 
Bank mandiri dapat mengurangi kemampuan Penjamin untuk memeuhi kewajibannya, atau 
Jaminan Perusahaan atau Penjamin (jika Penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah 
pengampuan, atau Penjamin dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri yang berwenang atau 
diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika Penjamin adalah badan hukum) 
diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau 

 
xv. jika harta kekayaan PMM, Penjamin, dan/atau Pemilik Barang Agunan, baik sebagian atau 

seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau 
 
xvi. jika salah satu atau lebih Barang Agunan disita oleh instansi yang berwenang atau jika Barang 

Agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak, atau musnah; atau 
 
xvii. jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi 

Bank Mandiri untu melindungi kepentingannya.  
 

b. Jika terjadi salah satu Kejadian Kelalaian di atas, maka Bank Mandiri berhak menyatakan Baki Debet 
Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama 
Bank Mandiri dan jika PMM, Penjamin, dan/atau Pemilik Barang Agunan tidak melaksanakan kewajiban 
pembayaran berdasarkan Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 dan/atau Dokumen Agunan, maka 
Bank Mandiri berhak mengeksekusi Agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak 
diambil. 

 
Pengalihan a. Tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PMM, Bank Mandiri berhak untuk: 

 
i. menjual atau mengalihkan dengan cara lain hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang 

ditunjuk; 
 
ii. mencessiekan hak-hak Bank Mandiri kepada pihak ketiga yang ditunjuk; 
 
iii. menjaminkan atau mengagunkan Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk. 

 
b. Dengan menandatangani Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, PMM menyetujui dan mengakui 

penjualan/pengalihan dan penyerahan hak oleh Bank Mandiri sehingga PMM tidak perlu lagi menerima 
pemberitahuan resmi melalui jurusita dan tidak perlu memberikan pengakuan atau persetujuan lagi 
sebagaimana dipersyaratkan dalam kalimat kedua Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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Hukum yang 
Berlaku 
 

Hukum Negara Republik Indonesia 

Penyelesaian 
Perselisihan 

a. Jika terjadi kelalaian oleh PMM atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri, Bank Mandiri berhak untuk 
menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan 
Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.  

 
b. Mengenai Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022 ini, segala akibat, serta pelaksanaannya, Para Pihak 

setuju untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 

 
Catatan a. Sehubungan dengan pemenuhan janji keuangan (financial covenant) ini, kami mencatat berdasarkan 

Laporan Keuangan PMM, bahwa pada tanggal 31 Juli 2022, PMM telah memenuhi janji keuangan yang 
ditetapkan pada Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022. 

 
b. Sehubungan dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi PMM berdasarkan 

Perjanjian KI No. WCO.KP/327/KI/2022, kami telah menerima Surat No. CMB.CM4/PA1.6088/2022 
tanggal 7 November 2022 dari Bank Mandiri yang menyatakan Bank Mandiri mendukung pelaksanaan 
kegiatan Initial Public Offering (IPO) yang dilakukan oleh Perseroan dan sampai dengan tanggal surat 
tersebut PMM telah memenuhi seluruh persyaratan kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri. 

 
 

b. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh PMM atas Fasilitas Kredit yang diterima BSP dari Bank Mandiri  
 

Bank Mandiri dan BSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi 
No. WCO.KP/328/KI/2022, Akta Nomor 45 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/329/KI/2022, Akta Nomor 46 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/330/KI/2022, Akta Nomor 47 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat. 

 
Berdasarkan ketiga perjanjian-perjanjian kredit tersebut, PMM telah memberikan jaminan dan penanggungan 
untuk BSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 
i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 52/2022 

 
PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 52 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Cash Deficit Guarantee No. 52/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. PMM sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban BSP kepada Bank bersifat mengikat 

dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Cash Deficit Guarantee No. 
52/2022 berlaku sampai dengan kredit BSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk 
perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Bank. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada BSP atau BSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit ini 
tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: 
 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban BSP termasuk untuk 

pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban 
apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran BSP kepada 
Bank dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan menyediakan dana di 
rekening di Bank yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran BSP baik dari 

sumber dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban BSP yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban BSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 
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c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 

pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit ini dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum 
seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 51/2022 

 
PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 51 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 
 

Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. PMM sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama BSP masih mempunyai 
hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-biaya lain 
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan 
Perjanjian Kredit. 

 
b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama Penjamin tidak atau belum 

membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib 
dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka Penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di 
subrograsi dalam kedudukan Bank terhadap BSP. 

 
Jaminan  a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terhutang oleh BSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa 
diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari BSP. Dengan ketentuan bahwa 
jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian 
Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh BSP kepada 
Bank.  

 
b. Jumlah uang yang terhutang oleh BSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang 

administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung 
hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari 
Penjamin selaku penanggung hutang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu 
atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 
1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Kuasa–Kuasa  a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat 
mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang BSP kepada Bank yang demikian 
tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh 
Bank berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 51/2022. 
 

b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, 
tidak dapat ditarik Kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam 
Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
c. Jaminan dan Penanggungan yang diberikan oleh PMM atas Fasilitas Kredit yang diterima oleh NSP dari Bank 

Mandiri 
 

Bank Mandiri dan NSP telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit, yaitu (i) Perjanjian Kredit Investasi 
No. WCO.KP/323/KI/2022, Akta Nomor 21 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; (ii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/324/KI/2022, Akta Nomor 22 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; dan (iii) Perjanjian Kredit Investasi No. 
WCO.KP/325/KI/2022, Akta Nomor 23 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H, pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat. 
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Berdasarkan ketiga perjanjian-perjanjian kredit di atas, PMM telah memberikan jaminan dan penanggungan 
untuk NSP berdasarkan dokumen-dokumen berikut: 

 

i. Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022 
 

PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit 
Guarantee No. 31 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., 
notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee No. 31/2022”), 
sebagaimana dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Cash Deficit Guarantee 
 

Para Pihak a. PMM sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 

 
Jangka Waktu a. Kewajiban Penjamin untuk menjamin seluruh kewajiban NSP kepada Bank bersifat mengikat 

dalam kondisi dan sebab apapun, dan Perjanjian Pemberian Jaminan Cash Deficit Guarantee 
No. 31/2022 berlaku sampai dengan kredit NSP dinyatakan lunas oleh Bank, termasuk 
perpanjangan fasilitas, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit lainya. 

 
b. Pemberian jaminan ini tidak akan dicabut dan berakhir tanpa adanya persetujuan tertulis dari 

Bank. 
 

Jaminan Yang 
Diberikan Oleh 
Perseoran 

a. Dalam hal terjadi cash deficit pada NSP atau NSP pada tanggal jatuh tempo pembayaran cicilan 
bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau kewajiban apapun dari fasilitas kredit ini 
tidak cukup untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya tersebut, Penjamin menjamin untuk: 
 
i. menyediakan dana tunai untuk keperluan pembayaran kewajiban NSP termasuk 

untuk pembayaran atas cicilan bunga dan/atau cicilan Baki Debet Pokok dan/atau 
kewajiban apapun dari fasilitas kredit pada setiap tanggal kewajiban pembayaran 
NSP kepada Bank dengan cara menambah saldo dana (top up) atau dengan 
menyediakan dana di rekening di Bank yang ditunjuk; 

 
ii. menambah kekurangan (top up) kewajiban-kewajiban pembayaran NSP baik dari 

sumber dananya sendiri maupun dari holding atau afiliasinya.  
 
b. Penyediaan dana tunai oleh Penjamin jumlahnya adalah minimal sebesar kewajiban NSP yang 

tidak dipenuhi pada saat jatuh tempo dan dilakukan paling lambat pada tanggal pembayaran 
kewajiban NSP sesuai ketentuan di dalam perjanjian kredit. 
 

c. Penjamin setuju bahwa dana tunai adalah dalam bentuk setoran modal dan/atau dalam bentuk 
pinjaman subordinasi dari fasilitas kredit ini dan oleh karenanya tidak dapat dilunasi sebelum 
seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dinyatakan lunas oleh Bank. 

 
Penyelesaian 
Perkara 

Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
ii. Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 30/2022 

 
PMM dan Bank Mandiri telah menandatangani Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan 
(Corporate Guarantee) No. 30 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, 
S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat (“Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022”), sebagaimana 
dirincikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) 
 

Para Pihak a. PMM sebagai Penjamin. 
 
b. Bank Mandiri sebagai Bank. 
 

Jangka Waktu a. Jaminan yang diberikan oleh Penjamin kepada Bank berlaku terus menerus, tetap berlaku dan 
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penjamin selama NSP masih 
mempunyai hutang kepada Bank baik karena hutang pokok, bunga, denda, provisi, dan biaya-
biaya lain yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit atau dokumen-dokumen lain yang 
berkaitan dengan Perjanjian Kredit. 

 
b. Penjamin berjanji dan mengikat diri kepada/terhadap Bank selama Penjamin tidak atau belum 

membayar dengan penuh dan dengan sebagaimana mestinya seluruh jumlah uang yang wajib 
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dibayar oleh Penjamin kepada Bank, maka Penjamin tidak akan menjalankan haknya untuk di 
subrograsi dalam kedudukan Bank terhadap NSP. 

 
Jaminan  a. Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas setiap dan seluruh jumlah uang 

yang terhutang oleh NSP yaitu hutang pokok, bunga, provisi, uang administrasi, denda dan 
biaya-biaya lainnya yang terhutang kepada Bank atas permintaan pertama dari Bank tanpa 
diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian dari NSP. Dengan ketentuan bahwa 
jumlah tanggungan Penjamin terbatas pada jumlah sebagaimana termaktub dalam Perjanjian 
Kredit ditambah bunga, komisi, dan biaya-biaya yang masih harus dibayarkan oleh NSP kepada 
Bank.  

 
b. Jumlah uang yang terhutang oleh NSP kepada Bank baik hutang pokok, bunga, provisi, uang 

administrasi, denda dan biaya biaya lainnya yang diberikan oleh Penjamin selaku penanggung 
hutang, akan berlaku pula terhadap mereka yang menjadi penerima dan penerus hak dari 
Penjamin selaku penanggung hutang.  

 
Pelepasan Hak-
Hak Istimewa 
Penjamin 

Penjamin dengan ini melepaskan untuk kepentingan Bank, semua hak untuk melunaskan lebih dahulu 
atau pembagian hutang dan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undang-Undang diberikan kepada 
seorang borg, diantaranya tapi tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 
1430, 1831, 1833, 1837, 1843 dan 1847 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. 
 

Kuasa–Kuasa  a. Penjamin setuju dan memberi kuasa serta wewenang penuh pada Bank untuk setiap saat 
mendebet rekening Penjamin pada Bank sejumlah hutang NSP kepada Bank yang demikian 
tanpa mengurangi setiap hak yang sekarang ataupun nantinya mungkin akan didapat oleh 
Bank berdasarkan jaminan/borgtocht dalam Perjanjian Corporate Guarantee No. 30/2022 ini. 

 
b. Kuasa-kuasa yang diberikan Penjamin kepada Bank, semuanya diberikan dengan hak subtitusi, 

tidak dapat ditarik Kembali, tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum dalam 
Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 
Penyelesaian 
Perkara  

Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta. 
 

 
d. Perjanjian Kerjasama Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun 
 

PMM memiliki perjanjian kerjasama pengumpulan dan pengangkutan limbah berbahaya dan beracun dengan 
PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(B3) tanggal 17 Februari 2022 No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 (“PKS PMM No. 37/SPK/SLS-
PMM/II/2022”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
 

Para Pihak a. PMM sebagai Pihak Pertama; dan 
 
b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua. 

Ruang Lingkup 
Pekerjaan 
 

a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak 
Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan. 

 
b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan 

ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3. 
 

Jangka Waktu Berlaku sejak 17 Februari 2022 hingga 17 Februari 2023. 
 

 
e. Perjanjian Kerjasama Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah Berbahaya dan Beracun 
 

PMM memiliki perjanjian kerjasama pengumpulan dan pengangkutan limbah berbahaya dan beracun dengan 
PT Semesta Langgeng Sentosa tentang Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 
(B3) tanggal 17 Februari 2022 No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 (“PKS PMM No. 37/SPK/SLS-
PMM/II/2022”), dengan perincian sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Kerjasama Pengangkutan & Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 
 

Para Pihak a. PMM sebagai Pihak Pertama; dan 
 
b. PT Semesta Langgeng Sentosa sebagai Pihak Kedua. 

Ruang Lingkup 
Pekerjaan 
 

a. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 milik Pihak 
Pertama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perizinan. 
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b. Pihak Kedua berkewajiban memberikan tembusan dokumen limbah B3 yang telah diisi dan 
ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk setiap kali pengangkutan limbah B3. 

 
Jangka Waktu Berlaku sejak 17 Februari 2022 hingga 17 Februari 2023. 

 
Catatan PKS PMM No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 ini telah habis masa berlakunya pada 17 Februari 2023 dan PMM 

berencana memperpanjang PKS PMM No. 37/SPK/SLS-PMM/II/2022 sebagaimana dibuktikan dengan Surat 
Penawaran PT Semesta Langgeng Sentosa kepada PMM No. 57/SLS/SPH/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. 
 

 
f. Perjanjian TBS BLA No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/020 

 
PMM memiliki Perjanjian Tandan Buah Segar dengan PT Borneo Lancar Abadi No. PMM/SPT/PJB-
TBS/07/2022/020 tanggal 27 Juli 2022 (“Perjanjian TBS BLA No. BSP/SPT/PJB-TBS/07/2022/020”), 
dengan rincian sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Jual Beli Tandan Buah Segar (TBS)  

Para Pihak a. PMM sebagai Penjual; dan 
 
b. PT Borneo Lancar Abadi sebagai Pembeli. 
 

Maksud dan Tujuan 
 

Penjual sepakat untuk menjual dan menyerahkan TBS kepada Pembeli sebagaimana Pembeli sepakat untuk 
membeli dan menerima penyerahan TBS dari Penjual. 
 

Jangka Waktu 
Perjanjian 

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Juli 2023. 
 

 
g. Surat Perjanjian Kerja Land Craft Tank No. PMM/JKTO/012/X/2019-LCT Kap.30 Ton 
 

PMM memiliki perjanjian kerja land craft tank dengan PT Heksa Prakarsa Teknik berdasarkan Surat Perjanjian 
Kerja Land Craft Tank No. PMM/JKTO/012/X/2019-LCT Kap.30 Ton tertanggal 25 Oktober 2019 yang dibuat 
di bawah tangan (“SPK Land Craft Tank No. 012/2019”), dengan perincian sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja Land Craft Tank 

Para Pihak a. PMM sebagai Pihak Pertama. 
 
b. PT Heksa Prakarsa Teknik sebagai Pihak Kedua. 
 

Obyek 
 

Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit LCT 
sesuai Surat Penawaran Harga No. 010/Rev 2./Heksa-QTN/IX/2019 tertanggal 12 September 2019. 
 

Jangka Waktu 
 

Pihak Kedua wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu + 4 (lebih kurang empat) bulan, dimulai sejak 
tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan paling lambat 17 April 2020, dimana jangka waktu tersebut sudah 
termasuk waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan transportasi Pekerjaan ke Kebun. 
 

Catatan Sampai dengan tanggal LPSH ini dibuat, jangka waktu SPK Land Craft Tank No. 012/2019 telah berakhir tanggal 
17 April 2020, namun berdasarkan Surat Pernyataan PMM pekerjaan pembuatan 1 (satu) unit LCT masih berjalan. 

 
h. Perjanjian Sewa ASF No. 01100910002110850 

 
Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 01100910002110850 tanggal 23 
Desember 2021 antara ASF dan PMM (“Perjanjian Sewa ASF No. 01100910002110850”), sebagaimana 
diuraikan sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Phak a. ASF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. PMM sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

1 (satu) unit Mitsubishi L200 Triton HD-X 2021 No. Rangka/No. Mesin: MMBJNKL30MH039790/ 4D56UBE5451. 
 

Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 
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i. Perjanjian Sewa DSF No. 3719/2022 
 

PMM dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 0003719/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 antara DSF dan PMM (“Perjanjian Sewa DSF 
No. 3719/2022”), sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 
  

Para Phak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. PMM sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 
4D31TXY4930. 
 

b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 
4D31TXY4927. 
 

Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 

 
j. Perjanjian Sewa DSF No. 3720/2022 
 

PMM dan DSF telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa 
Pembiayaan No. 0003720/1/28/02/2022 tanggal 15 Februari 2022 antara DSF dan PMM (“Perjanjian Sewa 
DSF No. 3720/2022”), sebagaimana diuraikan sebagai berikut: 
 
Jenis Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan 

  

Para Phak a. DSF sebagai Lessor (pemberi sewa). 
 

b. PMM sebagai Lessee (penerima sewa). 
 

Obyek Perjanjian 
 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 
4D34TXY4947. 
 

b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 
4D34TXY4928. 
 

Jangka 
Waktu/Masa Sewa 
Pembiayaan  

Jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan. 

 
k. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/051/12/2021-MTT 
 

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
PMM/JKTO/051/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK PMM No. 
051/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. PMM sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di Kebun (untuk selanjutnya disebut “Pekerjaan”). 
 

Jangka Waktu 
 

SPK PMM No. 051/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 051/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 

l. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/047/12/2021-PL 
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PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
PMM/JKTO/047/12/2021-PL tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK PMM No. 
047/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. PMM sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan penyiapan lahan seluas 1000 (seribu) hektar di Kebun. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK PMM No. 047/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 047/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
m. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/050/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS 
 

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
PMM/JKTO/050/12/2021-Pasar Pikul & Pungguhan PKS tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah 
tangan (“SPK PMM No. 050/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. PMM sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan pembuatan pasar pikul seluas 210.168 (dua ratus sepuluh ribu 
seratus enam puluh delapan) meter dan pungguhan pokok kelapa sawit sebanyak 44.809 (empat puluh empat 
ribu delapan ratus Sembilan) pokok kelapa sawit di Kebun.  
 

Jangka Waktu 
 

SPK PMM No. 050/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 050/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
n. Surat Perjanjian Kerja Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/053/12/2021-MTT 
 

PMM memiliki surat perjanjian kerja dengan FF berdasarkan Surat Perjanjian Kerja No. 
PMM/JKTO/053/12/2021-MTT tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“SPK PMM No. 
053/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja 

Para Pihak a. PMM sebagai pemberi kerja. 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan muat dan pengangkutan material tanah dari quarry ke main road 
dan collection road di Kebun. 
 

Jangka Waktu 
 

SPK PMM No. 053/2021 ini mulai berlaku sejak 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang SPK PMM No. 053/2021 
dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
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o. Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/048/12/2021-SWAB 
 

PMM memiliki perjanjian sewa menyewa alat berat dengan FF berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Alat 
Berat No. PMM/JKTO/048/12/2021-SWAB tertanggal 20 Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan 
(“Perjanjian Sewa Alat Berat PMM No. 048/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Perjanjian Sewa Menyewa  

Para Pihak a. PMM sebagai pemberi kerja 
 
b. FF sebagai pemberi sewa 
 

Obyek 
 

PMM menyewa dan menerima penyerahan alat-alat berat milik FF berupa: 
 
a. Bulldozer merek Komatsu tipe D 85 ESS-2; 
b. Excavator merek Komatsu tipe PC 200; 
c. Bulldozer merek Komatsu tipe D 31; 
d. Excavator merek Komatsu tipe PC 100; 
e. Excavator merek Hitachi tipe PC 50; dan 
f. Vibro merek Komatsu tipe SV512, 
 
berikut operator/helper dan mekanik yang bertugas untuk mengoperasikan Peralatan. 
 

Jangka Waktu 
 

Perjanjian Sewa Alat Berat PMM No. 048/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 31 
Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang Perjanjian Sewa Alat 
Berat PMM No. 048/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh Fortuna Farmindo. 
 

 
p. Surat Perjanjian Kerja Mounding Tanah Keras Antara PMM dan FF No. PMM/JKTO/052/12/2021-

Pek.MoundingTanah Keras 
 

PMM memiliki perjanjian pekerjaan mounding tanah keras antara PMM dengan FF berdasarkan Surat 
Perjanjian Kerja Mounding Tanah Keras No. PMM/JKTO/052/12/2021-Pek.MoundingTanah Keras tertanggal 20 
Desember 2021 yang dibuat di bawah tangan (“Perjanjian Pekerjaan Mounding Tanah Keras PMM No. 
052/2021”), dengan perincian sebagai berikut: 

 
Jenis Perjanjian 
 

Surat Perjanjian Kerja  

Para Pihak a. PMM sebagai pemberi kerja 
 
b. FF sebagai penerima kerja. 
 

Obyek 
 

PMM menunjuk FF untuk melakukan pekerjaan mounding pokok kelapa sawit pada tanah keras sebanyak 58.117 
(lima puluh delapan ribu seratus tujuh belas) pokok kelapa sawit di kebun. 
 

Jangka Waktu 
 

Perjanjian Pekerjaan Mounding Tanah Keras PMM No. 052/2021 mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai 
dengan 31 Desember 2022. 
 

Catatan Berdasarkan surat elektronik (email) tanggal 26 Januari 2023, PMM akan memperpanjang Perjanjian Pekerjaan 
Mounding Tanah Keras PMM No. 052/2021 dan saat ini draf addendum sedang dalam tahap penelaahan oleh 
Fortuna Farmindo.  
 

 
q. Asuransi PMM dengan PT BRI Asuransi Indonesia  

 
PMM memiliki Asuransi Semua Risiko Properti (Property All Risk Insurance) PMM pada PT BRI Asuransi 
Indonesia dengan Nomor Polis 1125010322000228 tanggal 1 Mei 2022 jo. Surat Endorsement dari PT BRI 
Asuransi Indonesia tanggal 14 Juli 2022 mengenai persetujuan perubahan nama tertanggung dan banker 
clause, dengan perincian sebagai berikut: 

 
Penanggung 
 

PT BRI Asuransi Indonesia 

Nama Tertanggung 
 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk QQ PMM 
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Banker’s Clause Barang yang dipertanggungkan dalam polis ini telah diagunkan pada PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Pusat dan 
bahwa apabila terjadi kerugian yang harus dibayar berdasarkan polis sampai sejumlah yag menjadi hak Pemegang 
Agunan berupa uang pokok pinjaman, bunga yang terutang, dan biaya bagi Pemegang Agunan tersebut tanpa 
mengabaikan hak-hak yang mungkin masih dimiliki tertanggung atas selisihnya.  
 

Obyek & Nilai 
Pertanggungan 

Obyek Nilai Pertanggungan 

a. 1 (satu) Apartemen, kantor, parkiran kendaraan bertingkat yang tidak 
memiliki lebih dari 6 lantai di atas lantai dasar dan terletak di Desa Bareng 
Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 

Rp369.450.297,00 

b. 1 (satu) Dwelling House yang tidak terklasifikasi sebagai rumah kantor 
(ruko) yang tidak memiliki lebih dari 3 (tiga) gudang dan terletak di Desa 
Bareng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan 
Tengah 

Rp11.745.309.721,00 

c. 1 (satu) Gudang Pribadi yang terletak di Desa Bareng Malaka, Kecamatan 
Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah 

Rp237.887.893,00 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

1 Mei 2022 sampai dengan 1 Mei 2023 pukul 12 siang waktu setempat dimana harta benda yang dipertanggungkan 
berada. 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

Kantor Divisi Rp369.450.297,00 

Material Damage Rp11.745.309.721,00 

Material Damage Rp237.657.893,00 

Total Pertanggungan Rp12.352.417.911,00 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp3.907.425,48 
 
 

 
r. PMM memiliki Polis Asuransi tertanggal 15 Maret 2022 dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, dengan 

perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 

Nomor Polis BDD/AORF/22-A0886680 

Nama Tertanggung 
 

PT Dipo Star Finance QQ. PMM 

Obyek 
Pertanggungan 

a. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 
4D31TXY4930 

 
b. 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 

4D31TXY4927 
Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

Harga Pertanggungan 
 
a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228787, No. Mesin: 4D31TXY4930, 

Harga: Rp379.000.000,00 
 
b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228788, No. Mesin: 4D31TXY4927, 

Harga Rp379.000.000.000,00 
 
Penurunan Harga Pertanggunan 
 
Tahun ke-1: 100%: Rp885.600.000,00  
Tahun ke-2: 95%: Rp841.320.000,00 
Tahun ke-3: 90%: Rp797.040.000,00 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp64.101.238,00 
  
 

 
s. PMM memiliki Polis Asuransi tertanggal 15 Maret 2022 dengan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, dengan 

perincian sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Tokio Marine Indonesia 
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Nomor Polis BDD/AORF/22-A0886681 

Nama Tertanggung 
 

PT Dipo Star Finance QQ. PMM 

Obyek 
Pertanggungan 

a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 4D34TXY4947 
 
b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 4D34TXY4928 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

36 bulan, mulai tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025 
 

Jumlah 
Pertanggungan 

Harga Pertanggungan 
 
a. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228786, No. Mesin: 4D34TXY4947, 

Harga: Rp379.000.000,00 
 
b. Mitsubishi Colt Diesel FE 74 HD K 2021, No. Rangka: MHMFE74PPMK228785, No. Mesin: 4D34TXY4928, 

Harga Rp379.000.000.000,00 
 
Penurunan Harga Pertanggunan 
 
Tahun ke-1: 100%: Rp885.600.000,00 
Tahun ke-2: 95%: Rp841.320.000,00 
Tahun ke-3: 90%: Rp797.040.000,00 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp64.101.238,00 
  
 

 
t. PMM memiliki Polis Asuransi tertanggal 10 November 2021 dengan PT Asuransi Astra Buana, dengan perincian 

sebagai berikut: 
 

Penanggung 
 

PT Asuransi Astra Buana 

Nomor Polis 042111302384 

Nama Tertanggung PT Astra Sedaya Finance QQ PMM 

Objek 
Pertanggungan 

Mitsubishi Triton New HDX DC 4WD M/T Pick Up Double Cabin, Nomor Rangka: MMBJNKL30MH039790, Nomor 
Mesin: 4D56UBE5451, Nomor Polisi: KT TBA, 2021 
 

Jangka Waktu 
Pertanggungan 
 

10 November 2021 sampai dengan 10 November 2024 
 

Nilai 
Pertanggungan 

Casco: Rp371.500.000,00 
Third Party Liability: Rp50.000.000,00 
 

Total Premi Bersih 
(Net Total Premi) 

Rp13.482.744,96 
 

 
 
Perjanjian Plasma PMM  
 
Hingga tanggal Prospektus, PMM telah melaksanakan kerja sama plasma dengan Kelompok Tani Bereng Malaka 
Hapakat Maju (“KT. Bereng Malaka”) berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PMM/JKTO/010/07/2021 tanggal 22 
Juli 2021 oleh dan antara PMM dan KT. Bereng Malaka dan diketahui oleh Camat Rungan dan Kepala Desa Bereng 
Malaka (“PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka”), dengan perincian sebagai berikut: 
 
Para Pihak a. PMM; dan 

 
b. KT. Bereng Malaka 
 

Tujuan PMM memberikan pendanaan dalam bentuk pinjaman fasilitas kredit kepada KT. Bereng Malaka guna membangun 
dan mengelola perkebunan kelapa sawit seluas ±9 hektar milik KT. Bereng Malaka yang terletak di Desa Bereng 
Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (“Lahan KT. Bereng Malaka”). 
 

Jangka Waktu a. PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka berlaku untuk jangka waktu 30 tahun atau sampai dengan masa 
peremajaan tanaman yang mana lebih dahulu tercapai. 
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b. PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara PMM dan KT. 
Bereng Malaka, dan wajib disampaikan salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) 
tahun sebelum PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berakhir. 

 
Ketentuan 
Pembangunan Lahan 
KT. Bereng Malaka 

a. Lokasi lahan ditetapkan terpisah antara Lahan KT. Bereng Malaka dan lahan perkebunan inti milik PMM. 
 
b. Berada/berdomisili di wilayah lahan perkebunan inti PMM. 
 
c. Pengaturan lokasi Lahan KT. Bereng Malaka ditentukan sesuai lokasi yang tercantum dalam Surat 

Pernyataan Tanah. 
 

d. Surat Pernyataan Tanah yang sudah dimiliki oleh KT. Bereng Malaka diserahkan kepada PMM. 
 

Ketentuan Kerjasama Pembagian kerja dan tanggung jawab pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka: 
 

a. Aspek sosial, KT. Bereng Malaka membina dan mengawasi kelompok kerja dalam menyelesaikan segala 
permasalahan sosial untuk kelancaran pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka. 

 
b. Aspek Argonomi, yang terdiri dari: 

 
i. Masa tanaman belum menghasilkan (0-4 tahun) 
 

Seluruh kegiatan pembukaan lahan, pembangunan sarana dan prasarana, pembibitan, 
penanaman, dan pemeliharaan tanaman dilakukan dan dikelola oleh PMM. 

 
ii. Masa tanaman menghasilkan (> 4-30 tahun) 
 

Seluruh kegiatan pembangunan sarana dan prasarana tambahan, pemeliharaan tanaman, 
panen, dan transportasi tandan buah segar dan brondolan kelapa sawit dikelola oleh PMM. 

 
iii. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka, seluruhnya 

kepada PMM yang meliputi kegiatan: 
 
(1) Pembukaan lahan, pembibitan, dan penanaman 
 
(2) Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan. 
 
(3) Pembangunan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana baik pada masa tanaman belum 

menghasilkan maupun tanaman menghasilkan. 
 
(4) Panen dan Transportasi. 
 
(5) Pengelolaan keuangan akan dilaksanakan oleh PMM (manajemen 1 atap). 
 

iv. Produksi tanaman kelapa sawit hingga umur tanaman 48 (empat puluh delapan) bulan atau 
“Buah Pasir” menjadi milik KT. Bereng Malaka, tetapi tidak dibagikan dan akan 
diperhitungkan untuk pemenuhan kebutuhan terkait kelangsungan kerjasama kemitraan 
berdasarkan PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka ini. Berita acara produksi buah pasir dibuat 
oleh PMM untuk diketahui dan disetujui oleh PMM dan KT. Bereng Malaka. 

 
c. Aspek Keuangan/Pendanaan 

 
i. Biaya pada masa pembangunan kebun Lahan KT. Bereng Malaka pada masa tanaman belum 

menghasilkan meliputi biaya pembukaan lahan, pembangunan serta pemeliharaan 
infrastruktur kebun, pembibitan dan penanaman serta pemeliharaan tanaman. PMM berhak 
mendapatkan management Fee sebesar 5% (lima persen) dari total biaya yang dikeluarkan 
tersebut. Jika terdapat kekurangan untuk pemenuhan management fee tersebut maka 
kekurangan tersebut merupakan tambahan kewajiban KT. Bereng Malaka kepada PMM yang 
akan diperhitungkan lebih lanjut. 

 
ii. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun Lahan KT. Bereng Malaka pada masa 

tanaman menghasilkan meliputi biaya pemupukan, biaya pemeliharaan, biaya panen, 
transportasi tandan buah segar, biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur kebun 
serta biaya-biaya lainnya yang timbul di kemudian hari. KT. Bereng Malaka dikenakan Biaya 
Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) dari total biaya operasional pada masa pengelolaan 
Lahan KT. Bereng Malaka. 

 
iii. PMM dapat memberikan dana talangan kepada KT. Bereng Malaka yang akan digunakan untuk 

menutupi biaya yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya kerja sama kemitraan kebun 
kelapa sawit baik pada masa tanaman belum menghasilkan maupun pada masa tanaman 
menghasilkan. Dana talangan dari PMM kepada KT. Bereng Malaka akan dikenakan bunga yang 
besarannya akan ditentukan dikemudian hari dengan diketahui oleh KT. Bereng Malaka. Dana 
talangan beserta bunganya tersebut merupakan kewajiban KT. Bereng Malaka yang harus 
dikembalikan kepada PMM. 

 
Biaya-Biaya KT. Bereng Malaka wajib menanggung biaya-biaya tersebut di bawah ini: 
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b. Biaya pada masa pembangunan kebun. Biaya operasional pada masa pengelolaan kebun, management 
fee, dan Biaya Pengelolaan Lahan Kelompok Tani; 

 
c. Biaya-biaya lainnya yang berkaitan atas Lahan Kelompok Tani, jika ada; dan 
 
d. Pajak Bumi dan Bangunan atau pajak-pajak lainnya yang berkaitan atas Lahan KT. Bereng Malaka. 
 

Kepemilikan dan 
Pengaturan Hasil 
Lahan KT. Bereng 
Malaka 

a. Pelaksanaan pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka dilakukan setelah pencarian pinjaman dana dari 
PMM yang diajukan oleh KT. Bereng Malaka.  

 
b. Atas hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit di Lahan KT. Bereng Malaka, berlaku ketentuan-

ketentuan sebagai berikut: 
 
i. Produksi Buah Pasir menjadi milik KT. Bereng Malaka. 
 
ii. Setelah umur tanaman melebihi umur 48 (empat puluh delapan) bulan maka hasil KT. Bereng 

Malaka dihitung atas dasar pendapatan dari penjualan TBS kelapa sawit (“Omset”). 
 
iii. Pendapatan Bersih Lahan KT. Bereng Malaka setelah memasuki masa TM adalah Omset PMM 

dikurangi dengan biaya-biaya. 
 

c. Harga yang digunakan dalam menilai hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit berpedoman pada 
ketentuan yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian tandan buah segar Kelapa 
Sawit yang dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. 

 
d. Pencadangan dana untuk peremajaan tanaman/replanting wajib dilaksanakan dan akan diatur oleh para 

pihak setelah tanaman mencapai umur 15 (lima belas) tahun dan dituangkan dalam bentuk perjanjian 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka. 

 
e. Berkaitan dengan ketentuan ini, KT. Bereng Malaka dengan ini menyatakan secara tegas akan 

menyetujui seluruh perhitungan yang dilakukan oleh PMM. 
 

Hak KT. Bereng 
Malaka 

e. Memperoleh kesempatan kerja bagi para anggotanya dalam kegiatan pembangunan Lahan KT. Bereng 
Malaka, pemeliharaan, pemanenan dan transportasi TBS kelapa sawit sepanjang memenuhi persyaratan 
dan kebutuhan yang ditetapkan oleh PMM, dengan pembayaran upah minimum rnenurut Ketentuan Upah 
Minimum yang berlaku. 

 
f. Menerima pembinaan/pelatihan kerja dari PMM di bidang administrasi, manajernen, dan teknis 

perkebunan. 
 
g. Menerima sisa pendapatan bersih hasil produksi tandan buah segar kelapa sawit dari PMM. 
 
h. Menerima laporan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka dan saldo utang KT. Bereng Malaka dari PMM. 
 

Kewajiban KT. 
Bereng Malaka 

a. Memiliki surat pengesahan yang diketahui dan dikeluarkan oleh Aparat Desa atas dokumen-dokumen 
KT. Bereng Malaka. 

 
b. Berdomisili di wilayah lahan perkebunan PMM. 
 
c. Diwakili oleh pengurus yang nama-namanya tercantum dałam susunan pengurus KT. Bereng Malaka. 
 
d. Melaksanakan inventarisasi dan seleksi calon anggota KT. Bereng Malaka berdasarkan wilayah 

administrasi desa yang berada di dalam Lahan KT. Bereng Malaka, daiam rangka pembangunan Lahan 
KT. Bereng Malaka. 

 
e. Menanggung seluruh biaya pengurusan Surat Pernyataan Tanah dari masing-masing anggota atas Lahan 

KT. Bereng Malaka. 
 
f. Memberikan kuasa penuh kepada PMM untuk membangun/mengembangkan dan mengelola Lahan KT. 

Bereng Malaka dan untuk melaksanakan seluruh tindakan yang diperlukan dalam rangka program kerja 
sama ini dalam arti yang seluas-luasnya. Apabila terjadi pergantian pengurus KT. Bereng Malaka, maka 
kuasa ini secara otomatis beralih kepada pengurus yang baru dan penguruș yang baru tersebut terikat 
dengan seluruh persyaratan dan ketentuan dalam PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. 

 
g. Memberikan kuasa kepada PMM untuk membina dan mengawasi kegiatan pemeliharaan dan pemanenan 

Lahan KT. Bereng Malaka serta pemasaran TBS kelapa sawit milik para anggota KT. Bereng Malaka, 
terutama yang berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja dan pembagian kelompok kerja dalam 
koperasi. 

 
h. Menyerahkan hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka seluruhnya kepada PMM, 

yang meliputi kegiatan: 
 
i. Pembukuan lahan, pembibitan, dan penanaman; 

 
ii. Perawatan/pemeliharaan pada masa tanaman belum menghasilkan dan tanaman 

menghasilkan; 
 
iii. Panen dan transportasi; 
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iv. Pendanaan, pembayaran angsuran kredit, dan bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma 

BSP-KT. Batang Pambelum. 
 

i. Menyediakan tenaga kerja yang berasal dari para anggota KT. Bereng Malaka yang memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan oleh PMM guna mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 
pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka, dengan pembayaran upah minimum sesuai ketentuan Upah 
Minimum yang berlaku. Jumlah anggota KT. Bereng Malaka yang dapat bekerja akan disesuaikan dengan 
jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PMM. 

 
j. Bekerjasama dengan PMM dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggota KT. 

Bereng Malaka melalui kelompok kerja dan menyelesaikan segala permasalahan sosial untuk kelancaran 
pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka. 

 
k. Melunasi seluruh pinjaman dana talangan dan bunga pinjaman, baik untuk Pembangunan Lahan KT. 

Bereng Malaka pada masa tanaman belum menghasilkan maupun yang dibutuhkan selama masa 
tanaman menghasilkan sesuai jangka waktu pinjaman yang telah ditetapkan oleh PMM. 

 
l. Selama PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berlangsung, KT. Bereng Malaka wajib menjual seluruh 

hasil produksi TBS kelapa sawit hanya kepada PMM dengan harga sebagaimana tercantum pada PKS 
Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. 

 
m. Memberikan kewenangan kepada PMM untuk rnenyusun laporan Pendapatan Bersih dari hasil produksi 

TBS kelapa sawit setelah dikurangi biaya-biaya sebagaimana tercantum pada PKS Plasma PMM- KT. 
Bereng Malaka. 

 
n. Secara moril maupun materiil, wajib turut memelihara dan menjaga keamanan Lahan PMM dan Lahan 

KT. Bereng Malaka dari hal-hal yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan Lahan PMM dan Lahan 
KT. Bereng Malaka antara Iain tapi tidak terbatas pada perusakan, baik oleh manusia maupun hewan, 
pencurian, pembakaran, dan Iainnya. 

 
o. Lahan KT. Bereng Malaka yang menjadi bagian dari kerjasama kemitraan ini tidak diperbolehkan untuk 

diperjualbelikan dan/atau dialihkan kepemillkannya kepada pihak ketiga manapun dengan alasan apapun 
juga sepanjang PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berlaku. 

 
p. Melepaskan BSP dari tuntutan apapun apabila BSP menyatakan untuk menghentikan pemberian dana 

talangan akibat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan. 
 

q. Melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh BSP untuk 
menjamin kelangsungan kerja sama kemitraan yang diatur dalam PKS Plasma BSP- KP. Mitra Borneo 
Sejahtera. 

Hak PMM a. Menerima hak pembangunan dan pengelolaan Lahan KT. Bereng Malaka, seluruhnya dari KT. Bereng 
Malaka, yang meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan: 

 
i. Pembukaan lahan dan penanaman. 
 
ii. Perawatan pemeliharaan tanaman selama masa Tanaman Belum Menghasilkan dan selam 

masa Tanaman Menghasilkan. 
 
iii. Panen dan transportasi. 
 
iv. Pendanaan dan pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman. 
 
v. Pengelolaan keuangan terkait kelangsungan kerja sama kemitraan berdasarkan PKS Plasma 

PMM- KT. Bereng Malaka (manajemen 1 atap). 
 

b. Berdasarkan kuasa KT. Bereng Malaka kepada PMM, menyusun laporan Pendapatan Bersih. 
 

c. Menjadi satu-satunya pihak yang berhak membeli seluruh produksi TBS kelapa sawit KT. Bereng Malaka 
selama PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka berlangsung, dengan harga sebagaimana tercantum pada 
PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka. 
 

d. BSP dapat melaksanakan pembukaan lahan (land clearing), penanaman, serta tindakan lain yang 
diperlukan dalam rangka pembangunan Lahan Kelompok Tani dengan aman, lancar, serta tidak ada 
tuntutan dari pihak manapun juga dalam bentuk dan narna apapun juga, termasuk tetapi tidak terbatas 
pada tuntutan ganti rugi dari masyarakat hukum adat. 
 

e. Menerima pembayaran Management Fee sebesar 5% (lima persen) pada masa TBM dan Biaya 
Pengelolaan sebesar 5% (lima persen) pada masa TM dari KT. Bereng Malaka. 
 

f. Mempertimbangkan kondisi keuangan, PMM dapat menghentikan pemberian dana talangan kepada KT. 
Bereng Malaka apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan untuk memberikan dana talangan dan KT. 
Bereng Malaka tidak dapat mengajukan keberatan atas pertimbangan tersebut dalam bentuk apapun 
juga. 
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g. Menahan pembagian Pendapatan Bersih kepada anggota KT. Bereng Malaka apabila KT. Bereng Malaka 
belum memenuhi kebutuhan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan PMM. 
 

Kewajiban PMM a. Menjamin keberhasilan pembangunan Lahan KT. Bereng Malaka sesuai standar Direktorat Jenderal 
Perkebunan (Dirjenbun). 

 
b. Mengelola Lahan KT. Bereng Malaka sepenuhnya selama periode PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka. 
 
c. Membeli produksi TBS kelapa sawit KT. Bereng Malaka dengan harga berpedoman kepada ketentuan 

yang tertuang dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang 
dikeluarkan oleh Dinas Perkebunan Propinsi. 

 
d. Mengatur dan merencanakan pencadangan dana replanting. 
 
e. Membina sistem administrasi dan pembukuan KT. Bereng Malaka. 

 
Sanksi a. Apabila KT. Bereng Malaka menjual TBS kelapa sawit kepada Pihak Ketiga selama berlangsungnya PKS 

Plasma PMM- KT. Bereng Malaka, maka KT. Bereng Malaka bersedia dan sanggup rnembayar denda 
sebesar 5 (lima) kali dari harga jual TBS kelapa sawit yang berlaku saat itu. Denda tersebut selanjutnya 
menjadi hak PMM, tanpa mengurangi hak PMM untuk melaporkan KT. Bereng Malaka kepada pihak 
berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

 
b. Apabila pelanggaran terulang kernbali, maka KT. Bereng Malaka dianggap pelanggaran terhadap PKS 

Plasma PMM- KT. Bereng Malaka dan PMM berhak melakukan eksekusi jaminan KT. Bereng Malaka 
(legalitas Lahan KT. Bereng Malaka), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Penyelesaian 
Perselisihan 

a. PMM dan KT. Bereng Malaka sepakat bahwa untuk PKS Plasma PMM-KT. Bereng Malaka ini berlaku hukum 
negara Republik Indonesia. 

 
b. Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan PKS Plasma PMM- KT. Bereng Malaka ini, 

maka PMM dan KT. Bereng Malaka akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai 
mufakat, dan apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka 
PMM dan KT. Bereng Malaka sepakat untuk menyerahkan permasalahan tersebut secara hukum ke 
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun. 

 
 
Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan 
 
Tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri, PMM tidak diperkenankan untuk membagikan dividen, kecuali 
Perseroan (sebagai pemegang saham PMM) telah efektif IPO maka pembagian dividen dapat dilakukan sepanjang 
DSCR>100%, Ekuitas Positif, dan financial covenant (yaitu DSCR minimal 100% terhitung sejak tahun 2024, DER 
maksimal 650% pada tahun 2028, DER maksimal 350% pada tahun 2029, DER maksimal 300% sejak tahun 2030, 
dan ekuitas positif) telah terpenuhi dan melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri (termasuk 
laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen) paling lambat 14 hari setelah dilakukan 
pembagian dividen. 
 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan 
harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, 
dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tangal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019: 
 
Laporan Posisi Keuangan 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

TOTAL ASET 605.678  599.024  561.588  536.792  

TOTAL LIABILITAS 535.782  489.806  419.376  362.795  

TOTAL EKUITAS 69.896  109.218  142.212  173.997  
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 Total Aset 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset PMM pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp6.654 juta atau sebesar 1,1% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp599.024 juta menjadi Rp605.678 juta. Kenaikan ini 
terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp8.279 juta atau sebesar 48,3% dan kenaikan tanaman 
telah menghasilkan sebesar Rp62.032 juta atau sebesar 16,4%. 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset PMM pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp37.436 juta atau sebesar 6,7% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp561.588 juta menjadi Rp599.024 juta. Kenaikan ini 
terutama disebabkan oleh kenaikan persediaan sebesar Rp12.681 juta atau sebesar 284,2% 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset PMM pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp24.796 juta atau sebesar 4,6% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp536.792 juta menjadi Rp561.588 juta. Kenaikan ini 
terutama disebabkan oleh kenaikan tanaman telah menghasilkan sebesar Rp232.496 juta atau sebesar 295,9%. 
 
 Total Liabilitas 

 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas PMM pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp45.976 juta atau sebesar 9,4% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp489.806 juta menjadi Rp535.782 juta. Kenaikan ini 
terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar Rp73.392 juta atau sebesar 25,9%. 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas PMM pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp70.430 juta atau sebesar 
16,8% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp419.376 juta menjadi Rp489.806 juta. Kenaikan 
ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp60.503 juta atau sebesar 56,2%. 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas PMM pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp56.581 juta atau sebesar 
15,6% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp362.795 juta menjadi Rp419.376 juta. Kenaikan 
ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi pada liabilitas jangka panjang sebesar Rp27.200 juta 
atau sebesar 33,8% dan kenaikan utang bank pada liabilitas jangka panjang sebesar Rp28.587 juta atau sebesar 
11,7%.  
 
 Total Ekuitas 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas PMM pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp39.322 juta atau sebesar 36,0% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp109.218 juta menjadi Rp69.896 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp39.275 juta atau sebesar 46,6%. 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
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Total ekuitas PMM pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp32.994 juta atau sebesar 
23,2% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp142.212 juta menjadi Rp109.218 juta. Penurunan 
ini antara lain disebabkan adanya peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp33.028 juta atau sebesar 64,4%. 
 
Laporan posisi keuangan PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total ekuitas PMM pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp31.785 juta atau sebesar 
18,3% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp173.997 juta menjadi Rp142.212 juta. Penurunan 
ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya nilai akumulasi rugi sebesar Rp32.248 juta atau sebesar 169,3%. 
  
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain  

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

PENJUALAN  52.906  38.199  75.321  36.543  12.800  

LABA (RUGI) BRUTO (7.295) 2.470  2.807  (7.914) (103) 
RUGI USAHA (20.784) (5.725) (10.087) (18.397) (6.725) 

RUGI TAHUN BERJALAN (39.275) (18.884) (33.028) (32.248) (11.136) 

 
 Penjualan 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Penjualan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.707 juta 
atau sebesar 38,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp38.199 juta 
menjadi Rp52.906 juta.  
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Penjualan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp38.778 
juta atau sebesar 106,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
Rp36.543 juta menjadi Rp75.321 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan TBS ke 
pihak berelasi sebesar 49,8% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 36,0%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Penjualan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp23.743 
juta atau sebesar 185,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari 
Rp12.800 juta menjadi Rp36.543 juta. Kenaikan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan volume penjualan TBS 
kepada pihak berelasi sebesar 132,4% dan kenaikan harga jual rata-rata TBS sebesar 22,9%. 
 
 Laba (Rugi) Bruto 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Laba bruto PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp9.765 juta 
atau sebesar 395,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari Rp2.470 juta 
menjadi rugi bruto Rp7.295 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan sebesar 
Rp24.472 juta atau sebesar 68,5%. 
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Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Laba bruto PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp10.721 
juta atau sebesar 135,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi 
Rp7.914 juta menjadi laba Rp2.807 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan Rp38.778 juta 
atau sebesar 106,1%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Rugi bruto PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp7.811 
juta atau sebesar 7.583,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari rugi 
Rp103 juta menjadi rugi Rp7.914 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban pokok penjualan 
sebesar Rp31.554 juta atau sebesar 244,5%. 
 
 Rugi Usaha 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain  per tanggal 31 Juli 2021 
 
Rugi usaha PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp15.059 juta 
atau sebesar 263,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari rugi Rp5.725 juta 
menjadi rugi Rp20.784 juta. Kenaikan rugi ini terutama disebabkan oleh kerugian dari laba bruto senilai Rp7.295 
juta. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Rugi usaha PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp8.310 
juta atau sebesar 45,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari rugi 
Rp18.397 juta menjadi rugi Rp10.087 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar 
Rp10.721 juta atau sebesar 135,5%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Rugi usaha PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar 
Rp11.672 juta atau sebesar 173,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari rugi Rp6.725 juta menjadi rugi Rp18.397 juta. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh kenaikan beban 
usaha sebesar Rp3.577 juta atau sebesar 42,6%. 
 
 Rugi Tahun Berjalan 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Juli 2021 
 
Rugi tahun berjalan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp20.391 
juta atau sebesar 108,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021, dari rugi Rp18.884 
juta menjadi rugi Rp39.275 juta. Kenaikan rugi ini terutama disebabkan oleh kerugian dari laba bruto senilai Rp7.295 
juta dan peningkatan beban keuangan sebesar Rp6.134 juta atau sebesar 50,2%. 
 
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2020 
 
Rugi tahun berjalan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 
Rp780 juta atau sebesar 2,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari 
rugi Rp32.248 juta menjadi Rp33.028 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pajak 
penghasilan badan sebesar Rp1.172 juta atau sebesar 207,4%. 
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Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PMM per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 
dengan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain per tanggal 31 Desember 2019 
 
Rugi tahun berjalan PMM pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 
Rp21.112 juta atau sebesar 189,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, 
dari rugi Rp11.136 juta menjadi rugi Rp32.248 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban 
keuangan sebesar Rp10.171 juta atau sebesar 323,6%.  
 
PT Hamparan Mitra Abadi (HMA) 
 
Riwayat Singkat 
 
Alamat : Menara Imperium Lt. 20C 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1. 
Guntur, Setiabudi 
Jakarta Selatan 12980 

 
HMA, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan 
Terbatas PT Hamparan Mitra Abadi No. 12 tanggal 12 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., 
Notaris di Jakarta, akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat 
Keputusan No. AHU-29682.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010  dan telah didaftar dalam Daftar Perseroan 
No. AHU-0043987.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 Juni 2010 (“Akta Pendirian HMA”). 
 
Anggaran Dasar HMA sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian HMA telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hamparan Mitra Abadi  
No. 12 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok 
sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-
0042726.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118078.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 23 Juni 2022.  
 
Perseroan telah melakukan investasi di HMA pada tahun 2018. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan HMA ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud 
dan tujuan tersebut, HMA dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262). 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian HMA, modal dasar HMA berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi atas 
1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut telah 
ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 250 saham dengan nilai nominal Rp250.000.000,- (dua ratus lima 
puluh juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Mitra Sejati Perdana 100 100.000.000 40 
PT Kerisna Utama 100 100.000.000 40 
PT Nusantara Makmur Lestari 50 50.000.000 20 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 250 250.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 750 750.000.000  
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hamparan Mitra Abadi No. 02 tanggal 7 Agustus 
2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054093.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 20 
Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
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AH.01.03-0316353 tanggal 20 Agustus 2019 dan keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0142393.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2019, modal dasar HMA yang semula sebesar 
Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp22.614.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus 
empat belas juta Rupiah) terbagi atas 22.614 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu 
juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta 
Rupiah) menjadi sebesar Rp22.614.000.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus empat belas juta Rupiah) melalui 
kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp22.364.000.000,- (dua puluh dua miliar tiga ratus enam 
puluh empat juta Rupiah). 
 
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 22.614 saham, oleh para pemegang 
saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 22.614 22.614.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Nusantara Sawit Sejahtera 22.613 22.613.000.000 99,99 
Ir. Teguh Patriawan 1 1.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 22.614 22.614.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hamparan Mitra Abadi No. 07 tanggal 29 September 
2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima dan dicatat 
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Data Perseroan PT Hamparan Mitra Abadi No. AHU-AH.01.09-0061399 tanggal 04 Oktober 2022, dan 
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196835.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 Oktober 2022, 
susunan Dewan Komisaris dan Direksi HMA terdiri dari: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : Ester Hartati Satyono 
Komisaris : Jeffrey Sadeli 
Komisaris : Dra. Wilyanti Agusjosa 
   
Direksi   
Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan 
Direktur : Miniwati Kasmita 

 
Perizinan Entitas Anak 
 
Hingga tanggal Prospektus ini, HMA telah memperoleh perizinan, sebagai berikut: 
 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha 
1. Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 
 

9120005180025 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

  2 Januari 
2019 

(sebagaimana 
perubahan ke-
21 tanggal 6 
April 2022) 

yang dicetak 
tanggal 8 April 

2022 

Berlaku selama 
menjalankan 

kegiatan usaha 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-
undangan 

Kode KBLI 01262  
 

NIB merupakan 
identitas HMA 
dalam rangka 
pelaksanaan 

kegiatan berusaha 
 

NIB adalah bukti 
Pendaftaran 
Penanaman 

Modal/Berusaha 
yang sekaligus 

merupakan 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan/ 
Tanggal 

Penetapan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

pengesahan Tanda 
Daftar Perusahaan  

2. NPWP 
 

02.604.791.0-018.000 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

- - - 

02.604.791.0-711.001 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Palangka Raya 

- - - 

3. Surat Keterangan 
Terdaftar 

 

S-7636KT/WPJ.04/KP.0203/2019 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

12 Agustus 
2019 

- - 

S-13353KT/WPJ.29/KP.0303/2016 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Palangka Raya 

2 November 
2016 

- - 

Perizinan terkait dengan Lingkungan 
4. Keputusan 

Gubernur 
Kalimantan Tengah 
tentang Kelayakan 
Lingkugan Hidup 

Rencana 
Perkebunan Kelapa 

Sawit 

188.44/290/2012 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

17 Juli 2012 - - 

5. Keputusan 
Gubernur 

Kalimantan Tengah 
tentang Izin 

Lingkungan Hidup 
Rencana 

Pembangunan 
Kelapa Sawit 

188.44/291/2012 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

17 Juli 2012 - - 

Perizinan terkait dengan Lahan 
6. Keputusan Badan 

Koordinasi 
Penanaman Modal 
tentang Pelepasan 

Kawasan Hutan 
Produksi Yang 

Dapat Dikonversi 
Untuk Perkebunan 

Kelapa Sawit 

6/1/PKH/PMDN/2016 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 
atas nama Menteri 
Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan 

26 April 2016 - Luas kawasan 
hutan produksi 

yang dapat 
dikonversi untuk 

perkebunan kelapa 
sawit atas nama 

HMA di Kabupaten 
Kapuas, Provinsi 

Kalimantan 
Tengah Seluas 
9.389,35 Ha 

7. Persetujuan Prinsip 
Pencadangan 

Kawasan Hutan 
Produksi Yang 

Dapat Dikonversi 
Untuk Perkebunan 

Kelapa Sawit 

S.377/Menhut-II/2013 Kementerian 
Kehutanan 

28 Juni 2013 - - 

8. Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan Berusaha 

10032210216203001 Bupati Kapuas 31 Mei 2018  Berlaku selama 
mengelola usaha 

perkebunan dengan 
baik sesuai dengan 
ketentuan teknis 

usaha perkebunan 
dan peraturan 
perundang-

undangan yang 
berkenaan dengan 
pengelolaan usaha 

perkebunan  

- 

Perizinan terkait dengan Perkebunan 
9. Izin Usaha 

Perkebunan 
263/DPMPTSP TAHUN 2018 Bupati Kapuas 31 Mei 2018  Berlaku selama 

HMA masih 
melaksanakan 

kegiatan 
perkebunan  
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Perjanjian HMA dengan Pihak Afiliasi 

 
Hingga tanggal Prospektus, HMA dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan 
Pihak Afiliasi, sebagai berikut:  
 
No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 

afiliasi 
Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu 

Perjanjian 
1.  Perjanjian Hutang Piutang PT 

Nusantara Sawit Persada-PT 
Hamparan Mitra Abadi No. 
001/NSP-HMA/07/20 tanggal 
20 Juli 2020, sebagaimana telah 
diubah dengan Addendum 
Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada–PT 
Hamparan Mitra Abadi No. 
001/NSP-HMA/01/2021 tanggal 
6 Januari 2021, dan 
sebagaimana telah diubah 
dengan Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang PT Nusantara 
Sawit Persada–PT Hamparan 
Mitra Abadi No. 001/NSP-
HMA/07/2021 tanggal 19 Juli 
2021 dan diubah terakhir kali 
dengan Addendum Perjanjian 
Hutang Piutang PT Nusantara 
Sawit Persada-PT Hamparan 
Mitra Abadi No. 001/NSP-
HMA/07/2022 tanggal 18 Juli 
2022 (“Perjanjian Hutang 
Piutang NSP No. 001/NSP-
HMA/07/21”) 

1. NSP sebagai 
Kreditur; 

 
2. HMA sebagai 

Debitur. 

Hubungan antara 2 
(dua) perusahaan 
yang dikendalikan 
secara 
langsung oleh pihak 
yang sama, yaitu 
Perseroan. 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafond maksimum sebesar 
Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar  
Rupiah). 
 
Bunga: 
NSP membebankan bunga sebesar 
3,8% per tahun, dan pembayaran 
bunga dilakukan setahun sekali. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi perselisihan diantara 
kedua belah pihak mengenai 
Perjanjian ini, maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua belah pihak 
secara musyawarah, namun apabila 
perselisihan tidak dapat 
diselesaikan, kedua belah pihak 
memilih tempat kediaman hukum 
yang tetap di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik Indonesia. 
 

18 Juli 2022 sampai 
dengan tanggal 17 
Juli 2023. 
 
 
 

 
Perjanjian dan Kontrak Penting HMA dan Pihak Ketiga  
 
Sehubungan dengan perjanjian dan kontrak penting HMA dan pihak ketiga, pada tanggal Prospektus ini HMA tidak 
memiliki perjanjian dan kontrak penting dengan pihak ketiga.  
 
Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan 
 
Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan. 
 
Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan 
harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, 
dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tangal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019: 
 
Laporan Posisi Keuangan 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

TOTAL ASET 24.150  22.656  22.686  22.691  

TOTAL LIABILITAS 3.215  1.418  1.128  990  

TOTAL EKUITAS 20.936  21.238  21.558  21.701  
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 Total Aset 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset HMA pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.494 juta atau sebesar 6,6% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp22.656 juta menjadi Rp24.150 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp317 juta atau sebesar 278,1% dan kenaikan aset lain-lain sebesar 
Rp815 juta atau sebesar 3,6%. 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset HMA pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp30 juta atau sebesar 0,1% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp22.686 juta menjadi Rp22.656 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp31 juta atau sebesar 21,4%. 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset HMA pada tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp5 juta atau sebesar 0,02% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp22.691 juta menjadi Rp22.686 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp5 juta atau sebesar 3,3%.  
 
 Total Liabilitas 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas HMA pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.796 juta atau sebesar 126,7% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp1.418 juta menjadi Rp3.215 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp1.643 juta atau sebesar 136,3%. 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas HMA pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp290 juta atau sebesar 25,7% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp1.128 juta menjadi Rp1.418 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp401 juta atau 49,8%. 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas HMA pada tanggal 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp138 juta atau sebesar 13,9% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp990 juta menjadi Rp1.128 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp122 juta atau sebesar 61,9%. 
 
 Total Ekuitas 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas HMA pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp302 juta atau sebesar 1,4% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp21.238 juta menjadi Rp20.936 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp285 juta atau sebesar 20,7%. 
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Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total ekuitas HMA pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp320 juta atau sebesar 1,5% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp21.558 juta menjadi Rp21.238 juta. Penurunan ini 
disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp320 juta atau sebesar 30,4%. 
 
Laporan posisi keuangan HMA per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total ekuitas HMA pada  tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp143 juta atau sebesar 0,7% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp21.701 juta menjadi Rp21.558 juta. Penurunan ini 
disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp143 juta atau sebesar 15,6%. 
 
Pada saat prospektus ini diterbitkan, HMA belum beroperasi secara komersial sehingga belum membukukan 
pendapatan.  
 
PT Bina Sarana Sawit Utama (BSSU) 
 
Riwayat Singkat 
 
Alamat : Menara Imperium Lt. 25 ABCD 

Jl. HR Rasuna Said Kav 1. 
Guntur, Setiabudi 
Jakarta Selatan 12980 

 
BSSU, perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Bina 
Sarana Sawit Usaha No. 37 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Fransiskus Holo Piran, S.H., sebagai 
pengganti dari Dr. H. Teddy Anwar, S.H., SpN., pada waktu itu notaris di Jakarta yang telah diubah berdasarkan 
Akta Perubahan PT Bina Sarana Sawit Utama No. 4 tanggal 22 Juni 2007 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 12 
Februari 2008 yang ditegaskan kembali melalui Akta Perubahan No. 10 tanggal 22 Juni 2009, ketiganya dibuat di 
hadapan Emmy Yatmini, S.H., pada waktu itu Notaris di Depok yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-37985.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 dan telah didaftar 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050349.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 7 Agustus 2009 (“Akta Pendirian 
BSSU”). 
 
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSSU telah mengalami beberapa kali 
perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian BSSU telah mengalami beberapa kali perubahan, 
terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Sarana Sawit Utama  
No. 11 tanggal 21 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok 
sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. AHU-
0042720.AH.01.02. Tahun 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0118078.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 23 Juni 2022. 
 
Perseroan telah melakukan investasi di BSSU pada tahun 2009. 
 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan BSSU ialah berusaha di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Untuk mencapai maksud 
dan tujuan tersebut, BSSU dapat melaksanakan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit (KBLI 01262). 
 
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan 
 
Berdasarkan Akta Pendirian BSSU, modal dasar BSSU berjumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) terbagi 
atas 1.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah). Dari dasar modal tersebut 
telah ditempatkan dan disetor 30% atau sejumlah 300 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) 
oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dengan rincian sebagai berikut: 
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Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 1.000 1.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Gerezim Prima Internasional 297 297.000.000 99,00 
Trijono Soegandhi 3 3.000.000 1,00 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 300 300.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 700 700.000.000  
 
 Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Prospektus Diterbitkan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Sarana Sawit Utama No. 05 tanggal 7 Agustus 
2019 yang dibuat oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, akta mana telah mendapatkan 
persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0054904.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 21 
Agustus 2019, serta telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-
AH.01.03-0317188 tanggal 21 Agustus 2019 dan keduanya telah didaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0143808.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019, modal dasar BSSU yang semula sebesar 
Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ditingkatkan menjadi Rp31.891.000.000,- (tiga puluh satu miliar 
delapan ratus sembilan puluh satu juta Rupiah) terbagi atas 31.891 saham, masing-masing saham bernilai nominal 
Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp3.300.000.000,- (tiga 
miliar tiga ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp31.891.000.000,- (tiga puluh satu miliar delapan ratus sembilan 
puluh satu juta Rupiah) melalui kompensasi tagihan/piutang milik Perseroan sebesar Rp28.591.000.000,- (dua 
puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta Rupiah).  
 
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% atau sejumlah 31.891 saham, oleh para pemegang 
saham dengan rincian sebagai berikut: 
 
Uraian dan Keterangan Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham (%) Jumlah Saham Jumlah Nominal (Rp) 
Modal Dasar 31.891 31.891.000.000  
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh    

PT Nusantara Sawit Sejahtera 31.887 31.887.000.000 99,99 
Ir. Teguh Patriawan 4 4.000.000 0,01 

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor 
Penuh 31.891 31.891.000.000 100,00 

Saham dalam Portepel 0 0  
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bina Sarana Sawit Utama No. 06 tanggal 29 
September 2022, yang dibuat di hadapan Mohamad Syaiful Azhar, S,H., M.Kn., notaris di Kota Depok, telah diterima 
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bina Sarana Sawit Utama No. AHU-AH.01.09-0061395 tanggal 04 
Oktober 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0196824.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 04 
Oktober 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BSSU terdiri dari: 
 
Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : Ester Hartati Satyono 
Komisaris : Jeffrey Sadeli 
Komisaris : Dra. Wilyanti Agusjosa 
   
Direksi   
Direktur Utama : Ir. Teguh Patriawan 
Direktur : Miniwati Kasmita 
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Perizinan Entitas Anak 
 
Hingga tanggal Prospektus ini, BSSU telah memperoleh perizinan, sebagai berikut: 
 

No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Instansi Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

Perizinan terkait dengan Pendaftaran Kegiatan Usaha 
1.  

Nomor Induk 
Berusaha (NIB) 

 

9120004180529 Badan Koordinasi 
Penanaman Modal 

melalui Online 
Single Submission 

2 Januari 2019 
(sebagaimana 
perubahan ke-
93 tertanggal 
19 April 2022 

yang 
merupakan 
perubahan 

terakhir) dan 
dicetak tanggal 
19 April 2022 

Berlaku selama 
menjalankan 

kegiatan usaha 
sesuai ketentuan 

peraturan 
perundang-
undangan 

Kode KBLI 01262  
 

NIB merupakan 
identitas BSSU 
dalam rangka 
pelaksanaan 

kegiatan berusaha 
 

NIB adalah bukti 
Pendaftaran 
Penanaman 

Modal/Berusaha 
yang sekaligus 

merupakan 
pengesahan Tanda 
Daftar Perusahaan  

2.  
NPWP 

 

02.604.168.1-018.000 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

- - - 

3.  
Surat Keterangan 

Terdaftar 
 

PEM-00031/WPJ.04/KP.0203/2007 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 

Jakarta Setiabudi 
Dua 

5 Juli 2007 - - 

PEM-00910/WPJ.29/KP.0303/2013 Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama 
Palangka Raya 

15 November 
2013 

- - 

Perizinan terkait dengan Lingkungan 
4. Keputusan 

Gubernur 
Kalimantan 

Tengah tentang 
Kelayakan 

Lingkugan Hidup 
Perkebunan Kelapa 

Sawit 

188.44/377/2017 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

13 September 
2017 

- - 

5. Keputusan 
Gubernur 

Kalimantan 
Tengah tentang 
Izin Lingkungan 

Hidup 
Pembangunan 
Kelapa Sawit 

188.44/378/2017 Gubernur 
Kalimantan Tengah 

13 September 
2017 

Berlaku sampai 
dengan berakhirnya 
izin usaha dan/atau 

kegiatan BSSU 

- 

Perizinan terkait dengan Lahan 
6. Keputusan 

Pelepasan 
Sebagian Kawasan 

Hutan Produksi 
Yang Dapat 
Dikonversi 

SK.48/Menhut-II/2014 Menteri Kehutanan 13 Januari 
2014 

- Persetujuan 
pelepasan 
sebagian 

kawasan hutan 
produksi yang 

dapat dikonversi 
seluas 6.318,38 
(enam ribu tiga 
ratus delapan 
belas dan tiga 
puluh delapan 
perseratus) 
hektar untuk 
perkebunan 

kelapa sawit a.n. 
BSSU, yang 
terletak di 
Kabupaten 

Kapuas, Provinsi 
Kalimantan 

Tengah 
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No. 
Nama Izin/ 

Pendaftaran/ 
Sertifikat 

No. Izin/ 
Pendaftaran/Sertifikat Instansi Penerbit 

 
Tanggal 
Berlaku/ 
Tanggal 

Penerbitan 
 

 
Jangka Waktu 

Berlaku 
 

Keterangan 

7. Persetujuan 
Kesesuaian 
Kegiatan 

Pemanfaatan 
Ruang Untuk 

Kegiatan Berusaha 

10032210216203002 DPMPTSP melalui 
Online Single 

Submission RBA 

19 April 2022 
dan dicetak 

pada 24 
Januari 2023 

Berlaku selama 3 
(tiga) tahun 

terhitung sejak 
penerbitan 

- 

Perizinan terkait dengan Perkebunan 
8. Keputusan Bupati 

Kapuas tentang 
Izin Usaha 
Perkebunan 

262/DPMPTSP Tahun 2018 Bupati Kapuas 31 Mei 2018 Berlaku selama 
BSSU masih 

melaksanakan 
kegiatan 

perkebunan 

- 

 
Perjanjian BSSU dengan Pihak Afiliasi 
 
Hingga tanggal Prospektus, BSSU dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani perjanjian dengan 
Pihak Afiliasi, sebagai berikut:  
 
No. Nomor dan tanggal Perjanjian Para Pihak Bentuk hubungan 

afiliasi 
Ringkasan Perjanjian Jangka Waktu Perjanjian 

1.  Perjanjian Utang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada – PT 
Bina Sarana Sawit Utama No. 
001/NSP-BSSU/01/21 tanggal 6 
Januari 2021 sebagaimana telah 
diubah oleh Perjanjian Hutang 
Piutang PT Bina Sarana Sawit 
Utama – PT Nusantara Sawit 
Persada No. 001/NSP-
BSSU/01/22 tanggal  6 Januari 
2022 sebagaimana terakhir 
diubah dengan Addendum 
Perjanjian Hutang Piutang PT 
Nusantara Sawit Persada - PT 
Bina Sarana Sawit Utama No. 
001/NSP-BSSU/01/2023 
tertanggal 11 Januari 2023 yang 
dibuat dibawah tangan 
(”Perjanjian Utang BSSU-
NSP No. 001/NSP-
BSSU/02/22”) 

1. NSP sebagai 
Kreditur; dan 

 
2. BSSU sebagai 

Debitur. 

Hubungan antara 2 (dua) 
perusahaan yang 

dikendalikan secara 
langsung oleh pihak 
yang sama, yaitu 

Perseroan 

Fasilitas Pinjaman: 
 
Plafon maksimum 
sebesar 
Rp10.000.000.000,00 
(sepuluh miliar Rupiah) 
 
Tujuan Pinjaman: 
 
Sebagai modal kerja dan 
kegiatan operasional 
BSSU. 
 
Meknaisme Pembayaran: 
 
Pembayaran kembali 
pinjaman oleh pihak 
kedua bisa dilakukan 
sesuai keperluan. 
 
Penyelesaian Perkara: 
 
Apabila terjadi 
perselisihan diantara 
kedua belah pihak 
mengenai Perjanjian ini, 
maka hal itu akan 
diselesaikan oleh kedua 
belah pihak secara 
musyawarah, namun 
apabila perselisihan tidak 
dapat diselesaikan, 
kedua belah pihak 
memilih tempat 
kediaman hukum yang 
tetap di Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan. 
 
Hukum Yang Berlaku: 
 
Hukum Negara Republik 
Indonesia. 

6 Januari 2022 sampai 
dengan 5 Januari 2023. 
 

 
Pembatasan terhadap Kemampuan Entitas Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan 
 
Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan. 
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Ikhtisar Data Keuangan Penting 
 
Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan 
harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020, 
dan 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tangal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019: 
 
Laporan Posisi Keuangan 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

TOTAL ASET 30.457  30.616  31.012  30.966  

TOTAL LIABILITAS 293  212  324  196  

TOTAL EKUITAS 30.164  30.404  30.688  30.770  

 
 Total Aset 
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total aset BSSU pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp159 juta atau sebesar 0,5% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp30.616 juta menjadi Rp30.457 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp1.495 juta atau sebesar 60,9%. 
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total aset BSSU pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp396 juta atau sebesar 1,3% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp31.012 juta menjadi Rp30.616 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp41 juta atau sebesar 1,6% dan penurunan piutang 
pihak berelasi sebesar Rp359 juta atau sebesar 100%.  
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total aset BSSU pada tanggal 31 December 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp46 juta atau sebesar 0,1% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp30.966 juta menjadi Rp31.012 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp344 juta atau sebesar 2.270,4%. 
 
 Total Liabilitas 
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total liabilitas BSSU pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp81 juta atau sebesar 38,2% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp212 juta menjadi Rp293 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh liabilitas imbalan kerja karyawan sebesar Rp154 juta. 
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Total liabilitas BSSU pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp112 juta atau sebesar 34,6% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp324 juta menjadi Rp212 juta. Penurunan ini terutama 
disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja jangka pendek sebesar Rp189 juta atau sebesar 58,3% 
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Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Total liabilitas BSSU pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp128 juta atau sebesar 65,3% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp196 juta menjadi Rp324 juta. Kenaikan ini terutama 
disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp128 juta atau sebesar 65,3% 
 
 Total Ekuitas 
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan 
per tanggal 31 Desember 2021 
 
Total ekuitas BSSU pada tanggal 31 Juli 2022 mengalami penurunan sebesar Rp240 juta atau sebesar 0,8% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, dari Rp30.404 juta menjadi Rp30.164 juta. Penurunan ini 
terutama disebabkan oleh peningkatan akumulasi rugi sebesar Rp224 juta atau sebesar 15,1%  
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2020 
 
Jumlah ekuitas BSSU pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp284 juta atau sebesar 0,9% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, dari Rp30.688 juta menjadi Rp30.404 juta. Penurunan ini 
disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp284 juta atau sebesar 23,6%. 
 
Laporan posisi keuangan BSSU per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi 
keuangan per tanggal 31 Desember 2019 
 
Jumlah ekuitas BSSU pada tanggal 31 December 2020 mengalami penurunan sebesar Rp82 juta atau sebesar 0,3% 
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, dari Rp30.770 juta menjadi Rp30.688 juta. Penurunan ini 
disebabkan oleh kenaikan akumulasi rugi sebesar Rp82 juta atau sebesar 7,3%. 
 
Pada saat prospektus ini diterbitkan, BSSU belum beroperasi secara komersial sehingga belum membukukan 
pendapatan. 

 
16. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK 
 
Perseroan saat ini menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan kelapa sawit melalui Entitas Anak dengan 
produk-produk yang dihasilkan seperti Tandan Buah Segar (TBS), CPO dan PK. Dalam menjalankan usaha ini, 
Perseroan dan Entitas Anak juga membangun hubungan kerja sama yang baik dengan masyarakat sekitar melalui 
program inti-plasma yang melibatkan para petani plasma. Program ini merupakan kerja sama pengelolaan 
perkebunan kelapa sawit di mana Entitas Anak akan membantu dalam proses pengelolaan perkebunan plasma yang 
berada di sekitar lahan inti Entitas Anak. Dengan adanya kerja sama ini maka diharapkan dapat mewujudkan 
keberlanjutan usaha dan pemeliharaan lingkungan yang baik.  
 
Selain memiliki perkebunan, Entitas Anak juga memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit yang memproses TBS hasil 
panen perkebunan sendiri maupun pembelian dari pihak ketiga menjadi CPO dan PK. Dalam rangka meningkatkan 
efisiensi kinerja operasional, Entitas Anak juga melakukan pengolahan terhadap hasil sisa olahan kelapa sawit yang 
nantinya akan dijadikan pupuk. Sejak pertama kali didirikan Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai 
langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kapasitas fasilitas produksi sehingga dapat menunjang kinerja 
penjualan yang dapat menghasilkan profitabilitas berkelanjutan. 
 
Di bawah ini adalah rangkuman rekam jejak Perseroan dan Entitas Anak sejak berdiri hingga prospektus ini 
diterbitkan: 
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Rekam Jejak Perseroan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Area Perkebunan dan Pabrik 
 
Perseroan melalui Entitas Anak memiliki aset perkebunan di Kalimantan Tengah tepatnya berada di Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Kapuas (lahan perkebunan di Kapuas masih dalam 
status kadastral sehingga belum dapat dioperasikan di bawah HMA dan BSSU). Berikut disajikan peta lokasi 
perkebunan Entitas Anak di Kalimantan Tengah: 

 
 
Per tanggal 31 Juli 2022, Entitas Anak memiliki perkebunan kelapa sawit dengan area tertanam seluas 27.127 ha 
yang terdiri dari lahan inti tertanam seluas 26.308 ha dan lahan plasma seluas 819 ha. Pada lahan inti terdapat 
25.203 ha TM dan 1.105 ha TBM sedangkan pada lahan plasma terdapat 560 ha TM dan 259 ha TBM. Sebagai 

Perseroan didirikan dan Entitas 
Anak memperoleh izin HGU 
untuk lahan seluas 29.616 Ha 
 
Total area tertanam: 17.389 Ha 
 

2009-2014 
 

2015 
 
Entitas Anak memperoleh 
pembiayaan jangka Panjang dari 
Bank BRI untuk Perkebunan 
Kelapa Sawit dan Pabrik 
 
Total area tertanam: 19.888 Ha 

Entitas Anak menyelesaikan 
Pabrik Kelapa Sawit 
pertamanya dan Terminal 
Khusus 
 
Total area tertanam: 24.442 Ha 
 

2016-2017 2020 
 
Entitas Anak memperoleh 
Fasilitas Kredit dari Bank BRI 
untuk Perkebunan Plasma 
 
Total area tertanam 26.737 Ha 

PT NSP mendapatkan sertifikat 
ISPO; Groundbreaking Pabrik 
Kelapa Sawit di PT BSP kedua 
 
Total area tertanam: 27.033Ha 
 

2021 
 
 

7M22 
 
Entitas Anak memperoleh 
fasilitas kredit dari Bank Mandiri 
yang sebelumnya diberikan oleh 
Bank BRI untuk mengelola 
perkebunan 
 
Total area tertanam 27.127 Ha 
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perusahaan yang turut serta dalam menciptakan sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak 
ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku, NSP sebagai 
Entitas Anak, telah memiliki sertifikat ISPO sejak tahun 2021. Dalam menunjang proses produksi CPO dan PK, NSP 
saat ini telah mengoperasikan pabrik berkapasitas 60 ton per jam yang berlokasi di Kotawaringin Timur, Kalimantan 
Tengah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fasilitas Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit di Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perkebunan Kelapa Sawit Entitas Anak di Kalimantan Tengah 

 
Tabel berikut menunjukan informasi mengenai lahan perkebunan inti yang dioperasikan Entitas Anak: 
 

Entitas Pemilik Lokasi Luas Inti Tertanam 
(ha) 

NSP Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 
Total: 12.322 

Tanaman Menghasilkan: 12.274 
Tanaman Belum Menghasilkan: 48 

BSP Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 
Total: 8.264 

Tanaman Menghasilkan: 8.264 
Tanaman Belum Menghasilkan: 0 

PMM Gunung Mas 
Total: 5.722 

Tanaman Menghasilkan: 4.665 
Tanaman Belum Menghasilkan: 1.057 

 
Keunggulan Kompetitif 
 
1. Umur Tanaman yang Muda dengan Rata-rata Umur 7 Tahun  
 

Kualitas hasil produksi Perseroan didukung oleh rata-rata umur tanaman yang muda yaitu 7 tahun. Hal ini 
dikarenakan pada umur tesebut tanaman belum mencapai pada tahap prime age yang dicapai pada umur 9 
tahun sehingga dalam waktu 2 tahun FFB yield tanaman Perseroan akan terus meningkat secara optimal. Hal 
ini membuat jumlah TBS yang bisa dipanen menjadi lebih banyak.  
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2. Kualitas Premium Pada Produk Akhir CPO 
 

Secara historis, produk CPO Perseroan memiliki tingkat asam lemak bebas yang konstan yaitu di bawah 3. 
Kualitas CPO ini membuat produk Perseroan aman bagi kesehatan konsumen. Produk yang aman tentunya lebih 
diminati oleh banyak pelanggan sehingga dapat terus meningkatkan penjualan Perseroan. 
 

3. Lokasi Premium yang Mempercepat Proses Distribusi 
 
Jarak yang dekat dengan bandara, pelabuhan dan kawasan perkebunan membuat proses distribusi menjadi 
lebih cepat sehingga perputaran persediaan CPO Perseroan menjadi lebih cepat. Proses distribusi ini juga 
membuat para pelanggan tidak perlu menunggu terlalu lama untuk memperoleh pesanan. Kondisi ini merupakan 
salah satu aspek yang membuat kemitraan usaha dapat bertahan lama. 

 
4. Biaya Operasional yang Rendah Didukung Sistem Distribusi Yang Terintegrasi dan Aman 

 
Produk CPO Perseroan didistribusikan melalui pipa-pipa yang menghubungkan pabrik kelapa sawit dengan 
terminal khusus yang terdapat di Pelabuhan. Dengan sistem yang terintegrasi ini maka biaya distribusi yang 
biasanya dilakukan dengan menggunakan truk dapat dimitigasi dengan baik. Selain menghemat biaya distribusi, 
hal ini juga mencegah pencurian CPO yang biasanya terjadi saat proses distribusi dilakukan menggunak truk. 

 
5. Tim Manajemen Berpengalaman Dipimpin Oleh Pemimpin Yang Mumpuni 

 
Kinerja operasi Perseroan didukung oleh komposisi manajemen yang mumpuni dimana dipimpin oleh Teguh 
Patriawan yang sudah memiliki rekam jejak di industri kelapa sawit lebih dari 40 tahun. Selain itu Perseroan 
juga memiliki tim manajemen lain yang secara rata-rata memiliki pengalaman di industri kelapa sawit sekitar 
40 tahun. 

 
6. Profitabilitas dan arus kas yang berkelanjutan 

 
Perseroan memiliki tingkat proftabilitas yang baik dan bersaing dengan pemain serupa di industri kelapa sawit 
Indonesia. Selain itu kinerja keuangan yang diperoleh Perseroan dalam usaha yang dijalankan sebagai penghasil 
minyak kelapa sawit dapat menghasilkan hasil kas operasi yang cukup baik sehingga akan selalu dapat 
menopang kebutuhan dana jangka panjang Perseroan. 

 
Strategi Usaha 
 
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai 
berikut: 
 
1. Menggunakan bibit tanaman yang berkualitas tinggi untuk hasil panen yang optimal 
 

Perseroan melalui Entitas Anak berkomitmen untuk menggunakan bibit kelapa sawit yang unggul sehingga 
mampu meningkatkan produktivitas dan mempertahankan kualitas TBS yang dihasilkan. Hal ini dilakukan 
melalui kemitraan dengan pemasok bibit ternama yaitu PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, PT Socfin 
Indonesia, dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Untuk menjaga kualitas tanaman di lapangan, bibit tanaman 
melalui beberapa proses seleksi sehingga bisa dipastikan kondisi bibit yang ditanam Perseroan di lapangan 
sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Dengan demikian bibit yang ditanam dapat berkembang 
dengan baik serta berproduksi secara optimal. 

 
2. Memformulakan komponen nutrisi pupuk yang tepat untuk meningkatkan kualitas tanaman  
 

Setiap tahun Entitas Anak selalu melaksanakan uji sample tanah dan daun guna menentukan formula dan 
kuantitas aplikasi pupuk yang tepat. Hal ini dilakukan agar aplikasi pupuk dapat diserap secara maksimal oleh 
tanaman sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik dan berproduksi secara optimal. 

 
3. Meningkatkan efisiensi produksi dengan membangun infrastruktur yang berkualitas  

 
Perseroan melalui Entitas Anak memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur yang berkualitas demi 
mendukung operasional Perseroan. Dengan adanya jalan dan jembatan penghubung yang baik, produksi TBS 
Perseroan dapat diproses dalam waktu yang paling singkat sehingga kinerja PKS dan kualitas CPO yang 
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dihasilkan dapat terjaga dengan baik. Dengan adanya perumahan karyawan yang berkualitas, Perseroan dapat 
memastikan ketersediaan tenaga kerja yang baik dan kesehatan para karyawannya sehingga operasional 
Perseroan dapat selalu berjalan dengan optimal. 
 

4. Melatih dan membimbing para tenaga kerja agar dapat meningkatkan produktivitas 
 
Perseroan melalui Entitas Anak selalu memperhatikan kualitas dan kapasitas tenaga kerja pada setiap 
perkebunan yang dimiliki. Setiap tenaga kerja dengan pengalaman yang lebih lama wajib membimbing tenaga 
kerja yang baru atau memiliki pengalaman yang masih baru di industri perkebunan. Dengan cara ini, setiap 
tenaga kerja dapat meningkatkan kemampuannya dengan lebih cepat karena langsung dilatih sesuai dengan 
kondisi di lapangan. 

 
5. Mengedepankan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan pengembangan masyarakat 

 
Kepedulian terhadap lingkungan hidup dan masyarakat merupakan hal yang selalu menjadi perhatian Perseroan 
dan Entitas Anak dalam menjalankan usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadi komitmen Perseroan dan 
Entitas Anak agar kondisi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar perkebunan selalu terjaga baik dari segi 
keanekaragaman flora dan fauna maupun peningkatan harkat hidup masyarakat demi tercapainya United Nation 
Sustainability Development Goals (UNSDGs).  
 
Dalam rangka memenuhi komitmen Perseroan dan Entitas Anak untuk kelestarian lingkungan dan 
pengembangan masyarakat, Perseroan telah menerapkan beberapa program sebagai berikut: 
 
 Pelaksanaan High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) assesment di semua area 

perkebunan yang dimiliki Perseroan serta memastikan bahwa area HCV dan HCS tidak terganggu. 
 

 Menjaga kondisi lingkungan di sekitar pinggiran sungai sehingga ekosistem yang terdapat di dalamnya dapat 
terjaga kealamian dan keasriannya. 

 
 Perseroan memberikan edukasi kepada masyarakat desa sekitar tentang pentingnya menjaga kelestarian 

lingkungan seperti mencegah terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang biasanya menjadi masalah utama 
pada lahan industri kelapa sawit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Area Konservasi di sekitar lahan perkebunan 
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Model Bisnis 
 

 
 

 
1. Tahapan Pengembangan 

 
a. Perizinan  

 
Perseroan dan Entitas Anak mengajukan perizinan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku 
pada seluruh lahan yang akan diusahakan. 

 
b. Pembibitan 

 
Dalam proses pembibitan, Perseroan melakukannya melalui 4 tahapan: 
 
1) Pembelian Kecambah/Bibit Tanaman  

 
Perseroan membeli bibit kelapa sawit dengan kualitas yang unggul dari London Sumatera. Bibit yang 
telah diseleksi oleh pemasok akan ditumbuhkan menjadi kecambah dan diantar ke area perkebunan 
dengan hati-hati. Setelah diterima di lapangan akan masuk ke areal pra-pembibitan.  
 

2) Pra-Pembibitan 
 
Pada tahap ini kecambah akan ditanam pada polybag kecil selama kurang lebih 3 bulan. Proses ini akan 
memperlihatkan kondisi bibit yang tidak layak tanam atau abnormal seperti kerdil, daun mengulung, 
daun tumbuh menyempit seperti rumput, daun berputar, dan warna daun yang belang bibit yang 
menunjukan kondisi tidak layak atau abnormal akan dibuang. Bibit yang lolos seleksi akan dipindahkan 
ke pembibitan utama. 
 

3) Pembibitan Utama 
 
Pada tahap ini kecambah akan ditanam pada polybag kecil selama kurang lebih 9 bulan. Proses ini akan 
memperlihatkan kondisi bibit yang tidak layak tanam atau abnormal seperti kerdil, daun mengulung, 
daun tumbuh menyempit seperti rumput, daun berputar, dan warna daun yang belang bibit yang 
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menunjukan kondisi tidak layak atau abnormal akan dibuang. Bibit yang lolos seleksi akan ditanam di 
lapangan. 
 

4) Penanaman di Lapangan 
 
Bibit yang telah lolos seleksi pembibitan utama akan dipindahkan ke areal penanaman lapangan yang 
sudah ditentukan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Area Pembibitan (Nursery) 
 
 

c. Persiapan Lahan dan Penanaman  
 
1) Desain Blok/Tata Letak 

 
Tata letak perkebunan dirancang sesuai dengan orientasi dari Utara ke Selatan pada blok seluas masing-
masing 30 Ha (300 m x 1.000 m) dan mengikuti format grid dengan jalan utama yang memisahkan antar 
blok. Baris penanaman diorientasikan dari Utara ke Selatan. Di antara blok terdapat jalan koleksi dengan 
arah Timur – Barat yang akan digunakan untuk memanen TBS pada musim panen. 

 
2) Pembukaan Lahan, Pembangunan Jalan, Jembatan dan Saluran Air 

 
Kegiatan penebangan tanaman dilakukan menggunakan gergaji mesin dan dirumpuk sejajar 
menggunakan bulldozer atau excavator. Perseroan menetapkan aturan “zero-burn” yang ketat sehingga 
pohon dan batang pohon dari penebangan ditumpuk untuk dekomposisi alami. Jalan, jembatan dan parit 
kemudian akan dibangun pada umumnya mengikuti susunan desain blok di areal datar. Perseroan juga 
mengusahakan untuk tidak merusak tanah bagian atas pada kegiatan pembukaan lahan. Areal High 
Carbon Stock (HCS) dan areal High Conservation Value (HCV) juga dikecualikan pada kegiatan 
pembukaan lahan. Tahap ini seluruhnya dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga dalam pengawasan yang 
ketat oleh Perseroan 
 

3) Penanaman Kelapa Sawit 
 
Pancang tanam digunakan sebagai tanda untuk baris penanaman. Kemudian, titik penanaman akan 
dibuat lubang tanam menggunakan cangkul atau post hole digger. Bibit yang telah terpilih dari kebun 
pembibitan utama kemudian ditanam dalam jumlah 136 pokok per hektar. Kegiatan penanaman biasanya 
dilakukan pada musim hujan. 

 
d. Pemeliharaan dan Penyuburan 

 
1) Pengujian Kesehatan Tanah dan Daun 
 

Perseroan setiap tahun melakukan pengujian kesehatan tanah dan daun untuk menganalisa kondisi 
maupun tingkat kesehatan tanaman kelapa sawit yang dilakukan oleh Divisi Riset dan tim lapangan. Hasil 
analisa laboratorium terhadap pengujian tanah dan daun akan menjadi dasar pertimbangan Perseroan 
dalam melakukan proses pemupukan. 

 
2) Pemupukan 

 
Perseroan selalu memantau kondisi kesuburan tanah secara berkala. Jenis formula pupuk dan dosis yang 
digunakan disesuaikan dengan kondisi kesehatan tanah dan daun yang beragam di masing-masing areal 
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perkebunan. Pemupukan dirancang berdasarkan hasil analisa tanah dan daun setiap tahun sehingga 
diharapkan pupuk yang diaplikasikan bisa memenuhi kondisi dan kekurangan unsur hara.  

 
3) Penyemprotan Gulma 

 
Perseroan akan melakukan penyemprotan gulma secara berkala sebagai upaya pengendalian gulma pada 
tanaman kelapa sawit. Penyemprotan dilakukan di gawangan pada baris tanaman. 
 

4) Pengendalian Hama 
 

Dalam melakukan pencegahan kerusakan pada tanaman kelapa sawit, Perseroan melakukan 
pengendalian hama secara biologis (tanaman pembasmi hama, pemanfaatan predator hama) dan non-
biologis (pestisida). Perseroan selalu mengutamakan metode pengendalian hama secara biologis agar 
tidak mencemari lingkungan. 
 

2. Pemanenan 
 
Tandan Buah Segar 
 
Hasil tanaman kelapa sawit berupa TBS dapat dipanen setelah 4 tahun setelah ditanam. TBS yang dipanen dari 
pohon sawit dewasa biasanya memiliki berat lebih dari 3,5 kg per tandan dan meningkat secara bertahap seiring 
dengan bertambahnya umur tanaman hingga mencapai berat rata-rata sebesar 30 kg. Pada saat pemanenan, 
Perseroan dan Entitas Anak memastikan bahwa hanya sedikit butir/pokok yang tidak terkumpul. 
 
TBS yang telah dipanen akan dikumpulkan dan dicatat jumlahnya serta dilakukan pengambilan gambar untuk 
meningkatkan akurasi pelaporan jumlah hasil panen. Tahap selanjutnya, TBS akan diangkut menggunakan truk 
menuju pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi CPO dan PK.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TBS yang sedang dipanen dari perkebunan 
3. Pengolahan 

 
Hasil pengolahan TBS adalah CPO dan PK. Proses pengolahan tersebut akan melalui tahapan sebagai berikut: 
 
a. Penerimaan TBS  

 
TBS yang telah diangkut menggunakan truk kemudian diterima oleh pabrik kelapa sawit yang terdapat di 
wilayah operasi Perseroan. Truk kemudian ditimbang dan diarahkan ke areal loading ramp untuk 
menuangkan TBS dan tim pabrik akan melakukan pemeriksaan kualitas. 
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Pengangkutan TBS ke fasilitas pengolahan kelapa sawit 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              TBS dimasukan ke loading ramp 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Pemrosesan menjadi CPO dan PK 
 
Saat ini Perseroan dan Entitas Anak mengoperasikan 1 pabrik kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton per jam 
di PT NSP. Tahapan dalam pengelolaaan TBS menjadi CPO dan PK adalah sebagai berikut: 

 
1) Sterilisasi TBS 

 
TBS akan dimuat di lori untuk kemudian direbus di dalam sterilizer dengan menggunakan tekanan uap 
dengan tujuan menghilangkan zat/enzim yang dapat merusak kualitas CPO. Selain itu melalui tahapan 
ini, berondolan sawit menjadi mudah dilepas sehingga daging buah sawit dapat terpisah dengan mudah 
dari nut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBS dimasukkan ke dalam lori dan kemudian direbus  
 
 

2) Threshing 
 
TBS yang telah disterilisasi akan diproses untuk memisahkan berondolan dari tandan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proses ThresingTBS  
 



a 
 
 
 

414 

3) Digesting 
 
Brondolan yang sudah dipisahkan dari tandan kemudian diangkut ke digester untuk memasuki tahap 
pelumatan agar daging buah dapat terlepas dari nut. 
 

4) Pressing 
 
Daging yang sudah terlepas dari nut kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemeras sehingga minyak 
dapat terpisah dari fiber dan nut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proses digesting dan pressing 

 
 

5) Clarification 
 
Minyak hasil proses pressing kemudian dimurnikan melalui beberapa tahap sehingga dapat diperoleh CPO 
yang sudah tidak mengandung air dan zat lain yang dapat merusak kualitas CPO. 
 

6) Decanter 
 
Perseroan menggunakan decanter untuk mengekstrasi minyak dari sisa hasil clarification dengan metode 
centrifugal force. 
 

7) Kernel Recovery 
 
Nut dan fiber dari pressing dipisahkan melalui kolom pneumatic dan selanjutnya fiber dikirim dengan 
konveyor menjadi bahan bakar boiler dan nut dipecahkan di mesin ripple mill, pneumatic separation dan 
hydrocyclone untuk memisahkan kernel dari cangkang. 

 
Berikut adalah data volume produksi dan Oil Extration Rate Entitas Anak selama periode 31 Juli 2022 dan 2021, 
2020 dan 2019: 
 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Volume Produksi (dalam Ribuan Ton)     

TBS     

BSP 125.544 233.768 211.805  190.986  

PMM 69.253 123.738 117.400  97.851  

NSP 20.630 33.501 21.893  9.422  

Subjumlah 215.427 391.007 351.098  298.259  

     

CPO     

NSP  46.153 88.025 80.555  73.350  

Subjumlah 46.153 88.025 80.555  73.350  

     

PK     

NSP 8.521 18.082 15.311  13.904  
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Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

Subjumlah 8.521 18.082 15.311  13.904  

     

Oil Extration Rate (%)     

NSP 21,53 21,90 21,37 21,72 

Subjumlah 21,53 21,90 21,37 21,72 

 
4. Penyimpanan dan Distribusi CPO dan PK Kepada Pelanggan 

 
CPO dan PK yang telah diproduksi oleh Entitas Anak selanjutnya akan memasuki tahap penyimpanan dan 
pengiriman. CPO akan disimpan ke dalam 2 tangki dengan total kapasitas 6.000 ton untuk kemudian dikirimkan 
ke kapal yang bersandar di terminal khusus Perseroan melalui sistem piping sedangkan PK akan dimuat pada 
truk untuk dikirim ke gudang pembeli. Ketentuan dalam pengiriman yang dilaksanakan oleh Perseroan adalah: 

 Free-on-Board (FOB), yaitu syarat penjualan dimana penyerahan barang dilakukan diatas kapal pembeli untuk 
komoditas CPO. 

 Franco, yaitu syarat penjualan dimana pengiriman barang dilakukan penjual sampai ke gudang pembeli 
menggunakan truk untuk komoditas PK. 

 
 Manajemen Persediaan 

 
Hasil panen TBS akan dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi CPO dan PK dengan menerapkan kebijakan nol restan 
baik di tempat pengumpulan hasil (TPH) maupun loading ramp sehingga kualitas dari CPO yang diproduksi tetap 
terjaga dengan baik. Kemudian, tim pabrik akan melaporkan kondisi kualitas dan volume CPO baik yang diproduksi 
sehari sebelumnya maupun yang masih tersedia di dalam tangki pada pagi hari.  

 
Kontrak jual dan beli untuk pelanggan akan diterbitkan Perseroan ketika jumlah CPO dan PK yang telah disepakati 
sudah terkumpul sehingga dapat mencegah potensi terjadinya kekurangan atau kelebihan persediaan yang 
diperlukan pelanggan.   
 
 Pemasaran 

 
Hasil produksi CPO Entitas Anak dijual kepada perusahaan pengelola minyak kelapa sawit yang nantinya akan diolah 
menjadi produk-produk lain. Dalam proses pemasaran produk, Entitas Anak melakukan penjualan secara langsung 
tanpa melalui pihak ketiga. Penentuan harga CPO Perseroan mengacu kepada harga tender KPBN dikurangi oleh 
biaya penyesuaian yang sudah disepakati antara Perseroan dan pembeli. Uang muka akan diterima oleh Perseroan 
pada jangka waktu 3-4 hari setelah penandatanganan kontrak dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 3-4 hari 
setelah proses pengapalan. Perseroan melakukan pemasaran pada perwakilan pelanggan di Jakarta dan 
mengirimkan produk Perseroan ke Gresik dan Marunda. Ketentuan dalam pengiriman yang dilaksanakan oleh 
Perseroan adalah: 

 Free-on-Board (FOB), yaitu syarat penjualan dimana penyerahan barang dilakukan diatas kapal pembeli untuk 
komoditas CPO. 

 Franco, yaitu syarat penjualan dimana pengiriman barang dilakukan penjual sampai ke gudang pembeli 
menggunakan truk untuk komoditas PK. 
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 Penjualan 
 
Data di bawah ini menggambarkan segmen penjualan Perseroan dan Entitas Anak konsolidasian: 

  (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 
(tidak diaudit) 2021 2020 2019 

CPO 595.322  509.914  1.008.386  677.088  476.107  

PK 78.503  64.012  136.500  69.785  47.290  

TBS 8.239  - 1.737  -  -  

Jumlah 682.064 573.926  1.146.624  746.873  523.397  

 
Perseroan melakukan penjualan produknya melalui 2 sistem yaitu: 
 
• Long-term yaitu dimulai dengan perhitungan kargo per 2.000 ton selama sebulan kedepan kemudian data 

perhitungan akan disampaikan kepada pembeli. Kemudian pembeli akan menyampaikan jadwal kapal kepada 
Perseroan. Seminggu sebelum pengapalan dilakukan pembukaan kontrak untuk penentuan harga. 
 

• On the spot yaitu kondisi pada saat terdapat tambahan kargo di luar yang sudah ditentukan dengan sistem 
long-term maka Perseroan akan menawarkan tambahan kargo kepada pelanggan lain. Apabila jadwal kesiapan 
kargo dan kapal pelanggan cocok maka pada hari yang sama akan dibuka kontrak untuk penentuan harga. 

 
Pada periode yang berakhir 31 Juli 2022, CPO dan PK memiliki peningkatan penjualan sebesar 16,7% untuk CPO 
dan 22,6% untuk PK. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata CPO sebesar 31,2% dan 
kenaikan harga jual rata-rata PK sebesar 40,8%.  

Produksi Entitas Anak dipengaruhi oleh kondisi iklim di wilayah perkebunan dan global. Apabila kondisi cuaca di 
sekitar perkebunan memiliki intesitas curah hujan tinggi maka proses panen TBS akan terganggu sehingga produksi 
CPO dan PK akan cenderung berkurang. Hal ini juga akan diiringi dengan kenaikan harga CPO dan PK ketika cuaca 
kurang baik terjadi di wilayah negara lain sehingga membuat persediaan berkurang ditengah-tengah permintaan 
yang meningkat. Demikian sebaliknya, apabila cuaca sedang mendukung proses panen TBS maka produksi akan 
meningkat. Oleh karena itu prospek keuangan Perseroan akan terkena pengaruh dari kondisi tersebut. 
 
Selain hal tersebut, kondisi geopolitik dan stabilitas yang tidak dapat diperkirakan pada negara-negara penghasil 
minyak nabati turut mempengaruhi secara signifkan kinerja profitabilitas Perseroan. Dalam hal ini peristiwa konflik 
Rusia dan Ukraina turut mempengaruhi peningkatan harga CPO dunia dikarenakan panen tanaman yang 
menghasilkan minyak nabati terganggu akibat konflik tersebut. Hal ini yang akan menyebabkan pasokan minyak 
nabati dunia ikut menurun dan menyebabkan harga CPO turut naik. Oleh karena itu penjualan Perseroan dapat 
meningkat dan diikuti dengan kinerja profitabilitas yang semakin meningkat.  
 
Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki ketergantungan terhadap kontrak kontrak dengan pelanggan karena tidak 
ada kontrak perjanjian tertulis dengan PT Sinarmas Agro Resources and Technology sebagai pelanggan Perseroan 
yang sifatnya jangka panjang dan hanya mengandalkan kontrak secara online. Pada saat ini Entitas Anak Perseroan 
masih bergantung dengan kontrak keuangan berupa utang bank dengan Bank BRI untuk memenuhi modal kerja 
Entitas Anak selain pemenuhan dari aktivitas operasi. Namun, dalam jangka panjang ketergantungan utang tersebut 
akan semakin berkurang seiring dengan kemampuan Entitas Anak dalam meningkatkan perolehan kas dari aktivitas 
operasi. 

 Lisensi  

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki hak merek maupun waralaba tetapi Perseroan dan Entitas Anak 
memiliki lisensi untuk izin penanaman pada lahan-lahan Entitas Anak. Lisensi tersebut penting bagi Perseroan dan 
Entitas Anak agar proses penanaman tidak terhambat dan Entitas Anak dapat beroperasional dengan mematuhi 
peraturan yang berlaku. 
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 Pelanggan 
 
Data di bawah ini  menunjukkan daftar pelanggan yang berkontribusi di atas 10% terhadap penjualan Perseroan 
dan Entitas Anak berdasarkan penjualan konsolidasian untuk periode 31 Juli 2022: 
 
No Pelanggan Kontribusi Penjualan (%) 

1 PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 73 

2 PT Sinar Jaya Inti Mulya 12 

 Jumlah 85 

 
Perseroan tidak memiliki perjanjian atau kontrak tertulis dalam jangka panjang yang mewajibkan Perseroan untuk 
memberikan supply produk CPO dan PK kepada PT Sinar Jaya Inti Mulya dengan jumlah maupun jangka waktu 
tertentu. Kemudian Perseroan hanya melakukan kontrak secara online dengan PT Sinarmas Agro Resources and 
Technology Tbk sehingga tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat ataupun dokumen 
laiinya.  
 
 Persaingan Usaha 
 
Kegiatan usaha yang dijalani Perseroan melalui Entitas Anak juga dipengaruhi oleh kegiatan usaha perusahaan lain 
yang bergerak di sektor hulu kelapa sawit. Hal ini berpotensi menimbulkan persaingan usaha antara sesama 
pemasok CPO dalam negeri. Selain itu meskipun konsumsi minyak nabati terbesar dunia adalah CPO, penurunan 
harga produk substitusi jenis minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai, minyak repeseed, minyak bunga 
matahari dan lain lain akan berpotensi membuat konsumen beralih kepada produk minyak nabati lain. Hal tersebut 
dapat mempengaruhi penjualan CPO sehingga mempengaruhi profitabilitas Entitas Anak dan prospek kinerja usaha 
Perseroan. Hal utama yang menjadi penentu apakah kebun di Entitas Anak masih dapat terus bertumbuh dalam 
jangka panjang adalah umur tanaman. Umur tanaman di kebun Entitas Anak saat ini masih yang termuda yaitu 7,2 
tahun di antara pesaing-pesaing utamanya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kebijakan Riset dan Pengembangan 
 
Perseroan dan Entitas Anak memiliki tim lapangan yang memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan 
tanaman. Tim lapangan nantinya akan menguji jenis pupuk baru dan mengawasi proses uji kondisi kesehatan tanah 
dan daun yang hasilnya akan diperhitungkan untuk menentukan formula pupuk yang akan digunakan pada tahun 
berikutnya. Hal ini dilakukan agar tanaman yang akan ditanam dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.  
 
Kemudian untuk mendapatkan pupuk yang akan digunakan, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan sample yang 
yang diberikan pihak pemasok pupuk. Sample tersebut akan diaplikasikan pada media lahan yang sudah disediakan 
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untuk dilihat perkembangan tanaman selama 6 bulan ke depan kemudian Perseroan dan Entitas Anak bisa 
menentukan pupuk tersebut dapat digunakan atau tidak dapat digunakan pada tanaman. 
 
 Prospek Usaha 
 
Di tengah terpuruknya ekonomi dunia dan khususnya Indonesia akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sektor 
agrikultur terutama sektor perkebunan mampu menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi dengan mempertahankan 
tingkat pertumbuhan output yang positif dalam kisaran 0,2-2,2%. Resiliensi sektor perkebunan yang terutama 
ditopang oleh perkebunan kelapa sawit kembali menunjukkan tingkat resiliensi yang tinggi pada 3Q21 dengan 
tingkat pertumbuhan output 8,3% yoy di tengah merebaknya penularan virus covid varian delta yang membuat 
ekonomi terjerembab ke level 3,5% yoy, dari 7,1% yoy pada kuartal sebelumnya.  
 
Pada awal tahun 2022, performa sektor perkebunan sempat terpuruk akibat adanya fenomena El Nino yang 
menyebabkan gagal panen. Akibatnya, output sektor perkebunan secara keseluruhan mengalami kontraksi -0,2% 
yoy di 1Q22. Akan tetapi, dampak dari fenomena El Nino hanya bersifat sementara dan sudah semakin berkurang 
di 3Q22 yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan output sektor perkebunan menjadi 2,7% yoy. Dengan 
harga CPO internasional yang masih tinggi dalam kisaran MYR 3.300-4.300 per metrik ton, sektor perkebunan 
diperkirakan masih akan menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi (Sumber: 
Badan Pusat Statistik).  
 

Pertumbuhan PDB dan Sektor Perkebunan Indonesia 
 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
Industri kelapa sawit dan pengolahannya berkontribusi bagi pemulihan perekonomian nasional melalui pasar ekspor. 
Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ekspor CPO serta produk-produk turunannya berkontribusi 
12-14% dari total ekspor Indonesia setiap tahunnya. Setelah bulan September 2020, kontribusi ekspor CPO dan 
produk turunannya mengalami kenaikan dari kisaran 11-12% menjadi 15%. Kenaikan kontribusi ekspor kelapa sawit 
dalam 2 tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor: fenomena La Nina 2021-2022, permintaan yang kuat dari 
negara-negara utama dunia, seperti China dan India untuk mengamankan cadangan pangan mereka, dan kebutuhan 
dari dalam negeri yang tinggi untuk produksi biofuels, yang menyebabkan kenaikan harga di tingkat internasional. 
Sejak September 2020, ekspor minyak kelapa sawit Indonesia bertumbuh double-digit secara tahunan dengan 
tingkat pertumbuhan tertinggi tercatat pada Agustus 2021 sebesar 167,2% yoy (Sumber: Badan Pusat Statistik). 
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Pangsa Ekspor Minyak Kelapa Sawit Terhadap Total Ekspor Indonesia 
 

  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) 

 
Di tengah tingginya tingkat permintaan global terhadap minyak kelapa sawit serta produk turunannya, pertumbuhan 
suplai dari Indonesia diperkirakan akan tetap terbatas akibat dari berlanjutnya kebijakan moratorium lahan 
perkebunan kelapa sawit baru yang dimulai sejak tahun 2018. Sebelumnya, kebijakan ini diatur dalam Instruksi 
Presiden (Inpres) No. 8/2018 yang diperbaharui setiap 3 tahun. Akan tetapi, pada September 2021 pemerintah 
tidak mengambil keputusan untuk memperpanjang kebijakan ini. Walaupun terjadi kekosongan hukum, Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya telah menyatakan komitmennya untuk mempertahankan kebijakan 
moratorium melalui diskresi menteri demi mencapai target net sink karbon 2030. Hingga 2020, perusahaan minyak 
kelapa sawit telah menanami lahan seluas 8 juta hektar dari total luas lahan yang berizin 10,2 juta hektar (78,2% 
dari total lahan yang tersedia (Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Tata Ruang dan Perencanaan). 
 

Luas Lahan Tertanam, 2000-2020 

  
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Tata Ruang dan Perencanaan  

 
Menghadapi moratorium izin pembukaan lahan baru, perusahaan sawit nasional telah mencari strategi-strategi baru 
untuk meningkatkan produktifitas lahan, seperti penanaman kembali, penggunaan benih yang lebih berkualitas serta 
mengadopsi teknik-teknik pertanian yang lebih maju. Hal ini menyebabkan kenaikan produktivitas lahan sebesar 
17.4% menjadi 3,8 ton per ha di 2019. Sayangnya, kesuksesan ini terhambat oleh pandemi Covid-19. Meski 
demikian, para petani kecil masih tengah berjuang untuk mereplikasi kesuksesan yang dicapai oleh perkebunan 
besar milik perusahaan sawit swasta. Mereka tetap membutuhkan bantuan dan dukungan dari pemerintah untuk 

11.6%

15.8%
10.2%

18.9%

11.0%

16.0%

0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%

 -
 0.5
 1.0
 1.5
 2.0
 2.5
 3.0
 3.5
 4.0
 4.5
 5.0

Ekspor Minyak Kelapa Sawit dan Turunannya, dalam bn USD

Kontribusi Ekspor Minyak Sawit terhadap Total Ekspor (RHS)

6.0 

7.9 7.9 8.0 

10.2 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

 8.0

 10.0

 12.0

Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta yang Ditanami, dalam juta ha

Moratorium Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Moratorium Lahan: 10,2 juta ha sejak 2018 



a 
 
 
 

420 

mencapai hasil yang sebanding dengan apa yang telah dicapai oleh perkebunan-perkebunan besar (Sumber: Badan 
Pusat Statistik). 
 

Produktifitas Lahan Sektor CPO, 2001-2020 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik 

 
Dana Dukungan Pemerintah bagi Peremajaan Perkebunan Milik Petani Kecil, 2015-2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit 

Dalam rangka menutup kesenjangan antara perkebunan besar milik perusahaan sawit swasta dengan perkebunan 
milik petani kecil, pemerintah telah menyalurkan dana replantasi tanaman sawit sebesar Rp7,47 triliun pada periode 
2015-2021. Penyaluran dana replantasi terus berlanjut di tengah pandemi Covid-19 dengan total penyaluran Rp5,76 
triliun (77,1% dari penyaluran selama periode 2015-2021). Dana peremajaan ini diperoleh dari pajak ekspor CPO 
dan turunannya yang ditetapkan sejak 2015 (Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).  
 
Selain digunakan untuk membiayai peremajaan tanaman sawit, dana yang diperoleh dari pajak ekspor CPO dan 
turunannya juga digunakan untuk membiayai transisi energi di sektor transportasi melalui program campuran solar 
dan minyak sawit (biodiesel) yang dimulai sejak 2015. Akibat kebijakan ini, konsumsi CPO domestik naik dari 11.1 
juta ton pada 2017 menjadi 18.4 juta ton pada 2021 (+65.7%). Awalnya kebijakan ini menggunakan komposisi 
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minyak sawit 10% (B10). Pada tahun 2018, kandungan minyak sawit dinaikkan menjadi 20% (B20). Pada tahun 
2020, pemerintah menaikkan lagi kandungan minyak sawit menjadi 30% (B30). Rencana kenaikan kandungan 
minyak sawit menjadi 40% (B40) di 2021 lalu sempat tertunda akibat pendemi Covid-19. Akan tetapi, kebijakan 
B40 telah berjalan kembali dengan target implementasi mulai 2023 (Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan 
Kelapa Sawit).  
 

Dana Dukungan Pemerintah bagi Program Pengembangan Biodiesel, 2015-2021 

 
Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 

Sebelum pandemi Covid-19, industri pengolahan minyak kelapa sawit Indonesia sukses meningkatkan produksi CPO 
dari 35.5 juta ton pada 2015 menjadi 51.8 juta ton pada 2019 (+45.9%). Akan tetapi, produksi CPO mengalami 
penurunan signifikan menjadi 46.9 juta ton pada 2021 (-9.5%). Produksi CPO diperkirakan akan mulai meningkat 
pada 2022, seiring dengan berakhirnya fenomena La Nina yang terjadi dari pertengahan 2021 hingga pertengahan 
2022, semakin membaiknya ketersediaan suplai pupuk, dan dimulainya pemulihan ekonomi nasional dan global 
pasca Covid-19 (Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia).  
 
Selain itu, produksi CPO nasional diperkirakan akan mendapatkan dorongan positif dari konsumsi CPO domestik. 
Konsumsi domestic CPO tumbuh +6% menjadi 18.4 juta ton pada 2021 dengan sumbangan sebesar 40% atau 7.3 
juta ton dari konsumsi biodiesel domestik. Konsumsi biodiesel domestik diperkirakan akan terus meningkat di 2022 
seiring dengan meningkatnya mobilitas dalam negeri pasca pandemi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah 
menargetkan produksi biodiesel 10.1 juta ton tahun ini (+8.6%). produksi biodiesel (Sumber: Oilworld, MPOC). 
 

Produksi CPO Indonesia, 2015 – 2021 

 

Sumber: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 
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Produksi Biodiesel Indonesia, 2015 – 2022F 
 

 
Sumber: Oilworld, MPOC 

Di tingkat internasional, harga CPO yang telah melonjak +243% dari titik terendahnya di April 2020 diperkirakan 
masih akan lebih kompetitif dibandingkan dengan harga minyak nabati lainnya seperti minyak kedelai (SBO) dan 
minyak biji bunga matahari (SFO). Selisih harga SBO dan CPO tahun ini mencapai USD151 per ton (rata-rata 
perbedaan harga tahun 2021: USD208 per ton) (Sumber: Bloomberg). 
 
Sampai dengan tahun 2022, Industri Kelapa Sawit memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan 
minya nabati dunia. Sebagai catatan hingga pada tahun 2022, minyak nabati yang berasal dari Kelapa Sawit 
berkontribusi sebagai sumber minyak nabati terbesar di dunia dengan pangsa pasar mencapai 36,3% dibandingkan 
dengan sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: Statista 2022). 
 

Pangsa Pasar Minyak Nabati Dunia 2022 

 
Sumber: Statista 2022 

 
Dominasi industri kelapa sawit dalam peta persaingan sumber minyak nabati didukung oleh oil yield per hektar 
tanaman yang dihasilkan oleh kelapa sawit  yang mencapai 4.0 ton per hektar dimana parameter ini jauh melampaui 
sumber minyak nabati lainnya. (Sumber: OurWorldinData.org, UN Food and Agriculture Organization 2022). 
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Hasil Minyak Nabati Berdasarkan Jenis Tanaman (Ton/Ha) 2022 

 
Sumber: OurWorldinData.org, UN Food and Agriculture Organization 2022 

 
Penggunaan minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit sangat bermacam, mulai dari industry makanan yang 
mencapai sekitar 71%, industri produk konsumsi sekitar 24%, hingga penggunaan untuk sumber Biofuel sekitar 
5%. (Sumber: World Wilf Fire Fund, Green Palm, BBC, 2021). 
 

Penggunaan Minyak Kelapa Sawit 

 
Sumber: World Wilf Fire Fund, Green Palm, BBC, 2021 

 
Beberapa katalis positif pada industri perkebunan juga diiringi dengan tantangan-tantangan yang timbul seperti 
perubahan tarif impor dan ekspor, kompetisi dengan produk minyak nabati lain, pembatasan karena pandemi 
sehingga mengganggu jalur logistik, kampanye hitam mengenai produk CPO dan pembatas besar bagi CPO untuk 
masuk ke Eropa. 
 
PT PMM, PT BSSU dan PT HMA saat ini sedang dalam proses perizinan untuk memperoleh sertifikat HGU pada lahan 
luas seluas 20.000 ha. Lahan tersebut nantinya akan digunakan sebagai area penanaman baru sehingga dapat 
meningkatkan TBS yang digunakan untuk produksi CPO dan PK. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Perseroan 
juga sedang membangun membangun pabrik PT BSP yang berlokasi di Kalimantan Tengah dengan kapasitas 60 ton 
TBS per jam yang akan mulai beroperasi pada tahun 2023. Selanjutnya Perseroan juga akan membangun beberapa 
pabrik lainnya pada Entitas Anak di masa depan. Selain itu Perseroan juga akan menambah fasilitas pendukung 
proses distribusi CPO kepada pelanggan berupa pembangunan terminal khusus dan pipa penghubung di PT BSP. 
Dengan adanya rencana penambahan fasilitas pengolahan TBS pada Entitas Anak, maka prospek pendapatan 
Perseroan akan meningkat secara signifikan.  
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IX. EKUITAS  
 
Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan 
Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 
 
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit 
oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, 
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 
24 Juni 2022. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Sandy (Registrasi Akuntan Publik No.AP.1179). 
 

 (dalam jutaan Rupiah) 

Keterangan 
31 Juli 31 Desember 

2022 2021 2020 2019 

EKUITAS     

     
Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 
Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 
2020 dan 2019 
Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada tanggal 31 
Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham 
pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 20.220.000.000 
saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 
dan 1.011.000 saham pada tanggal 31 Desember 2020 
dan 2019 

1.011.000  1.011.000  1.011.000  1.011.000  

Tambahan modal disetor 1.496  1.496  1.496  1.496  

Akumulasi rugi (388.739) (453.250) (699.102) (726.104) 
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada 
pemilik entitas induk 623.757  559.246  313.394  286.392  

Kepentingan nonpengendali 6  6  6  6  

Total Ekuitas 623.763  559.252  313.400  286.398  

 
Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 31 Juli 2022, hingga Prospektus ini 
diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi. 
 
Tabel Proforma Ekuitas 
 
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada 
Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut 
adalah sebagai berikut: 
 
  

 (dalam Rupiah) 

Keterangan 

Posisi ekuitas menurut 
laporan posisi keuangan 

konsolidasian pada 
tanggal 

31 Juli 2022 

Tambahan modal hasil 
Penawaran Umum 

Perdana Saham 

Proforma ekuitas setelah 
Penwaran Umum Perdana 

Saham 

EKUITAS    

    

Modal saham – nilai nominal Rp50 per saham pada tanggal 
31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021 dan Rp1.000.000 per 
saham pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
Modal dasar – 80.000.000.000 saham pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021 dan 1.011.000 saham pada 
tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 
Modal ditempatkan dan disetor penuh 

1.011.000  [●] [●] 

Tambahan modal disetor 1.496  [●] [●] 

Biaya Emisi [●] [●] [●] 
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 (dalam Rupiah) 

Keterangan 

Posisi ekuitas menurut 
laporan posisi keuangan 

konsolidasian pada 
tanggal 

31 Juli 2022 

Tambahan modal hasil 
Penawaran Umum 

Perdana Saham 

Proforma ekuitas setelah 
Penwaran Umum Perdana 

Saham 

Akumulasi rugi (388.739) [●] [●] 

Total Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada 
Pemilik Entitas Induk 623.757  [●] [●] 

Kepentingan nonpengendali 6  [●] [●] 

Jumlah Ekuitas 623.763  [●] [●] 
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN 
 
Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk 
cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. 
Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba ditahan yang positif. 

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai 
pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi 
dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagian dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih. 

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (ii) tingkat kesehatan 
keuangan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) rencana dan prospek usaha 
Perseroan di masa depan (v) posisi permodalan Perseroan dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi 
Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang 
merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan. 

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya, dengan 
memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan 
dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba 
bersih tahun buku yang bersangkutan. 

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh 
pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan 
memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. 

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang 
saham dalam RUPS. 

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya. 

Perseroan tidak memiliki negative covenants sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka 
pembagian dividen. 

Perseroan tidak pernah melakukan pembayaran dan pembagian dividen dalam tiga tahun terakhir. 
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XI. PERPAJAKAN  
 
 
1. Pajak Penghasilan Atas Dividen 
Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 
Januari 2009) mengenai perubahan pasal 4 ayat (1) atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam 
negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan 
usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan 
sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi: 
 
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 
2. Bagi Perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, 

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

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang 
Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek 
Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 
Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa Efek 
di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan. 
 
Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak 
Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan pasal 17 ayat 2 huruf (c) Undang-
Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk 
Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak 
Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UndangUndang Pajak Penghasilan berlaku untuk 
dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri 
sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari 
objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham 
atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan 
mekanisme pembagian dividen sejenis. Penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang 
Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final, sesuai dengan 
pasal 17 ayat 2 huruf (c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009. 
 
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi 
ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 Pasal 4 ayat 3 huruf (f) tentang Pajak Penghasilan 
sebagaimana telah diubah terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, maka atas pembayaran dividen 
tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di 
dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Pasal 23 ayat (1) tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah 
terakhir dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1982 Pasal 23 
ayat (1a) apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor 
Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau 
sebesar 30% dari penerimaan brutonya. 
 
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam 
hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal 
pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah 
menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan 
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan 
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dalam PER-24/PJ/2010. 
 
Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk 
melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding 
yaitu: 
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1. Formulir DGT-1 
2. Formulir DGT-2 untuk bank dan WLPN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian 

sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau 
dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta diperdagangkan atau dilaporkan di pasar 
modal Indonesia selain bunga, dividen dan WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan subjek pajak negara mitra. 

3. Formulir SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak 
berkenan menandatangani Formulir DGT-1 / DGT-2, dengan syarat: 
a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris. 
b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010. 
c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat 

salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak. 
d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN. 
e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang 

berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di 
negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud. 

Di samping persyaratan Formulir DGT-1 atau Formulir DGT-2 atau Formulir SKD Negara Mitra maka sesuai dengan 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan 
Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN 
wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari 
penghasilan. 
 
2. Pajak Penjualan Saham 
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa 
Efek dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal Pengenaan 
Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum tanggal 20 Juni 1997 
perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek), 
diatur sebagai berikut: 
1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa 

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

2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar seluruh nilai saham 
pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut merupakan 
nilai saham Perseroan saat Penawaran Umum Perdana Saham. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas 
saham pendiri dilakukan Perseroan atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah 
saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Maksud dari pendiri adalah orang pribadi atau badan yang 
namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan 
sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham 
memperoleh Pernyataan Efektif. 

3. Pemilik saham memiliki kemudahan dalam memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri 
sesuai ketentuan diatas. Namun, jika pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan 
sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka penghasilan berupa keuntungan (capital gain) dari transaksi 
penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum sesuai dengan 
Undang-Undang PPh No. 7 Tahun 1983 Pasal 17 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 17. 

 
3. Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan 
Sebagai Wajib Pajak secara umum 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 selama tiga tahun terakhir. Sampai 
dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. 
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK 
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN 
YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI 
PENAWARAN UMUM PERDANA INI. 
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XII. PENJAMINAN EMISI EFEK  
 
 
1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek 

 
Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan 
para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-
sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada 
masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan 
mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan 
Masa Penawaran Umum.  
 
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan 
yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak 
yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. 
 
Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk 
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, serta 
Surat Edaran OJK  No.15/2020. 
 
Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang 
bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia. 
 
Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan sebagai berikut: 
 
Penjamin Emisi  Jumlah Saham Nilai (Rupiah) % 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek  & Penjamin Emisi Efek 

1. PT Samuel Sekuritas Indonesia [●] [●] [●] 

2. PT BRI Danareksa Sekuritas [●] [●] [●] 

3. PT Mirae Asset Indonesia [●] [●] [●] 

4. PT Sucor Sekuritas [●] [●] [●] 

Penjamin Emisi Efek 

5. [akan ditentukan kemudian] [●] [●] [●] 

TOTAL  [●] [●] [●] 

 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan, sebagaimana 
dimaksud dalam UUPM,  kecuali PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang 
terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Perseroan oleh Ibu Eunice M. Satyono. 
 
2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana 

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan 
dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. 
 
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 22 Februari 2023 pada 
kisaran harga Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga Rp190,- (seratus sembilan puluh 
Rupiah) setiap saham dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana 
Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp[akan ditentukan kemudian] 
  
Penentuan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut: 
 

1. Kondisi pasar pada saat bookbulding dilakukan. 
2. Kinerja Keuangan Perseroan. 
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan 

mengenai industri di Indonesia. 
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4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun 
pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang. 

5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan. 
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan EV/EBITDA dari berbagai perusahaan publik yang tercatat 

di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. 
7. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan. 
8. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder. 

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham 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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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL  
 
 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut: 
 
Akuntan Publik : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja 

(anggota firma Ernst & Young Global 
Limited)  
Gedung Indonesia Stock Exchange 
Tower 2 Lantai 7 
Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 
Jakarta 12190 

  

  No. STTD : STTD.AP-54/PM.223/2021 
  Tanggal STTD : 21 Oktober 2021 
  Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) 
  Pedoman Kerja : Pernyataan standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) dan Standar Profesi Akuntansi 
Publik (SPAP). 

  Nama Partner Akuntan Publik yang 
bertanggung jawab 

: Sandy (Registrasi Akuntan Publik 
No.AP.1179) 

     
  Perseroan menunjuk akuntan publik berdasarkan Surat Penunjukkan No. 

0220/PSS/09/2022 tertanggal 16 September 2022. 
 
Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut 
Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk 
merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai 
bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh 
Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung 
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi 
penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh 
manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara  
keseluruhan.  
 
Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan 
yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan. 

     
Konsultan Hukum : BUDIARTO Law Partnership 

AXA Tower, Lantai 28 
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18 
Jakarta 12940 

  

  No. STTD : STTD-KH-148/PM.2/2018 
  Tanggal STTD : 18 Mei 2018 
  Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal 

("HKHPM”) No. 200408 
  Pedoman Kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan 

Hukum Pasar Modal yang merupakan 
Lampiran Keputusan HKHPM Nomor 
Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 
Agustus 2018  

  Nama Partner Konsultan Hukum yang 
bertanggung jawab 

:  Widjojo Budiarto 

     
  Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. . 

005/NSS/SP/IV/2021 tanggal 26 April 2022. 
 
Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham 
ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai 
Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan, yang disampaikan oleh Perseroan atau 
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pihak terkait lainnya. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum dimuat dalam Laporan 
Hasil Pemeriksaan Hukum yang kemudian menjadi dasar konsultan hukum dalam 
memberikan Pendapat Hukum yang objektif dan mandiri, berpedoman pada kode etik, 
standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku. 

     
Notaris : Esther Pascalia Ery Jovina SH, M.kn   
  Jalan Cideng Timur Nomor 31 

Jakarta Pusat 10130 
 

  

  No. STTD : STTD.N-261/PM.223/2021 
  Tanggal STTD : 16 Februari 2021 
  Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia 
  Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang 
Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris 
Indonesia dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

     
   

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana 
Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Emiten dan 
perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai 
dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris. 

     
Biro Administrasi 
Efek 

: PT Datindo Entrycom 
Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 
Jakarta 10120 

  

     
  No. STTD : KEP-82/PM/1991 
  Tanggal STTD : 30 September 1991 
  Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK 
     
  Perseroan menunjuk BAE berdasarkan Surat Penunjukan No. 04/NSS/SP/IV/2021 

tertanggal 12 April 2021. 
 
Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan 
koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai 
data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjatahan dalam 
Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi 
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan KSEI terkait 
saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke rekening efek pemodal, dan 
menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan 
surat kolektif saham apabila diperlukan.  

 
Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah 
diuraikan. 
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN 
KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM  

 
Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana terdapat dalam Akta 
Pendirian Perseroan No. 01 tanggal 1 April 2009 dan Akta Perubahan Nomor 14 tanggal 12 Juni 2009 yang keduanya 
dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan Menkumham 
berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009  dan telah didaftar dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 18 
tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pscalia Ery Jovina, S,H., M.Kn., pada waktu itu notaris di 
Kota Jakarta Pusat, sebagaimana telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusannya No. 
AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan 
Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 2022 dan Surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 
7 November 2022, yang ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 
2022 tanggal 7 November 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK 
No. 32/2014, POJK No. 33/2014, serta UU PT 
 
1. Maksud dan Tujuan Perseroan 

 
Maksud dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 3, adalah sebagai berikut: 
 
1. Maksud dan tujuan Perseroan, ialah berusaha di bidang Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI Nomor 64200) 

dan Aktivitas Konsultan Manajemen Lainnya (KBLI Nomor 70209). 
 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai 
berikut:  

 
a. Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu:  

 
(1). mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang 

menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah 
kepemilikan kelompok tersebut “Holding Companies” tidak terlibat dalam kegiatan usaha 
perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (counsellors) 
dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.  

 
(2). mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan 

organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan 
berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan 
kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. 
Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional 
berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis 
pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program 
akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk 
usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan 
pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi 
infrastruktur. 

 
b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagai berikut: 

 
(1). melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh hak kepemilikan 

maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana transportasi, dan/atau obyek lainnya yang 
diperlukan dalam kegiatan usaha Perseroan; 

 
(2). melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan 

 
(3). kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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2. Modal 
 
Modal Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 4 adalah sebagai berikut: 
 
1. Modal dasar Perseroan sebesar Rp4.000.000.000.000 (empat triliun Rupiah) terbagi atas 80.000.000.000 

(delapan puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah). 
 
2. Dari modal dasar tersebut saat ini telah ditempatkan dan disetor 25,275% (dua puluh lima koma dua tujuh 

lima persen) atau sejumlah 20.220.000.000 (dua puluh miliar dua ratus dua puluh juta) saham dengan nilai 
nominal seluruhnya sebesar Rp1.011.000.000.000 (satu triliun sebelas miliar Rupiah) oleh para pemegang 
saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada 
akhir Keputusan ini. 

 
3. Saham-saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu 

dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat 
Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan “RUPS”), dengan cara penawaran 
umum terbatas, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang tentang Perseroan 
Terbatas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang 
mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek 
di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan Keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 
18 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan. 
 

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham 
dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 

 
a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat 

pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; 
b. Benda yang akan dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK [dahulu 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”)] dan tidak dijaminkan 
dengan cara apapun juga; 

c. Memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan 
c Anggaran Dasar ini; 

d. Dalam hal benda yang akan 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 OJK (dahulu Bapepam dan LK) dengan pendapat wajar tanpa 
pengecualian. 

 
5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum 

terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah 
maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan 
kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang 
sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa 
hak memesan efek terlebih dahulu tersebut. 
 

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka: 
i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan 

pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 
(HMETD) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 
pada tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek BErsifat Ekutas dalam 
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham 
Perseroan atas namapemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut; 

ii. 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; 
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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. 

iii. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 

iv. 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; 

v. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham 
sebagaimana dimaksud dalam huruf d diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat 
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan 
harga dan syarat-syarat yang sama. 
 

7. Ketentuan dalam ayat (4), (5), dan (6) Pasal 4 ini berlaku secara mutatis mutandis jika Perseroan akan 
menerbitkan Obligasi konversi, surat waran atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang sejenis, satu dan lain 
dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan 
tidak mengirangi izin dari instansi yang berwenang, sepangjang hal itu disyaratkan oleh peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

8. 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. 
 

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadi penyetoran, dan saham yang diterbitkan 
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan 
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 
 

10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 
anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia. 
 

11. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% 
(dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: 
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; 
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf c Pasal ini tidak 
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali Anggaran Dasarnya, sehingga modal 
disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan 
setelah jangka waktu dalam ayat (11) huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; 

e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan 
untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) huruf d Pasal ini. 
 

12. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya 
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima 
persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh 
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan 
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan 
penambahan modal disetor tersebut. 
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3. Saham 
 
Ketentuan terkait saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 5 adalah sebagai berikut: 

 
1. Saham Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam 

Daftar Pemegang Saham. 
 
2. Setiap saham memberi hak yang sama kepada para pemegangnya.  

 
3. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, 

yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam 
Daftar Pemegang Saham Perseroan. 
 

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 Daftar Khusus 
Perseroan 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. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai 
penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar 
dalam Daftar Pemegang Saham sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut. 
 

6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua 
keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 

7. Terhadap seluruh saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangan di bidang 
Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 
 

8. 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. 
 

9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan 
Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat 
kolektif saham kepada pemegang sahamnya. 
 

10. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif pada 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. 
 

11. Perseroan dapat memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas 
nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di 
mana saham-saham Perseroan dicatatkan. 
 

12. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh 
seorang pemegang saham. 
 

13. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan: 
a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. nomor seri surat saham; 
c. tanggal pengeluaran surat saham; 
d. nilai nominal saham; 
e. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 

 
14. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: 

a. nama dan alamat pemegang saham; 
b. nomor seri surat kolektif saham; 
c. nomor seri surat saham dan jumlah saham yang diwakili; 
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d. nilai nominal saham-saham; 
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; dan 
f. tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. 

 
15. Surat saham dan/atau surat kolektif saham harus dicetak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-
sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat 
saham dan atau surat kolektif saham yang bersangkutan. 
 

16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau 
pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif), diterbitkan 
dalam bentuk Konfirmasi pencatatan Saham yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan atau tanda tangan 
tersebut dicetak langsung pada Konfirmasi Pencatatan Saham. Konfirmasi Pencatatan Saham yang 
dikeluarkan Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus 
mencantumkan: 
a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan 

Penitipan Kolektif yang bersangkutan; 
b. tanggal pengeluaran Konfirmasi Pencatatan Saham; 
c. jumlah saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham; 
d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam Konfirmasi Pencatatan Saham; 
e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan 

dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan 
f. persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan Konfirmasi Pencatatan Saham. 

 
17. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat 

kedudukan Perseroan. 
 

18. 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 seorang atau badan hukum yang mempunyai hak gada atas saham dan tanggal 

perolehan hak gadai tersebut; 
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain yang; dan 
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
 

19. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan serta tanggal saham itu diperoleh. 

 
20. Tiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham atau 

Daftar Khusus Perseroan, pemegang saham wajib memberitahukan kepada Direksi Perseroan secara tertulis. 
Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat-surat atau Panggilan 
untuk RUPS akan dikirim kepada alamat-alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 
Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. 

 
21. Setiap catatan-catatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus 

ditandatangani oleh seorang anggota Direksi bersama-sama dengan seorang anggota Dewan Komisaris, 
dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris yang menandatangani Daftar Pemegang Saham dan Daftar 
Khusus merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. 

 
22. 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. 
 

23. 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, 
pemindahtanganan, pengagunan, gadai atau jaminan fidusia yang menyangkut saham-saham Perseroan 



a 
 
 
 

438 

atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesua dengan Anggaran 
Dasar ini dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal. 
 

4. Surat Saham Pengganti 
 
Ketentuan terkait surat saham pengganti Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 6 adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Dalam hal surat saham rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dapat 

dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa: 
a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 
b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 
 

2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham. 
 

3. 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 sebelum pengeluaran pengganti 
surat saham. 
 

4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang 
bersangkutan. 
 

5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan 
tidak berlaku lagi. 
 

6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di 
Indonesia. 

 
7. Ketentuan dalam Pasal 6 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi surat kolektif saham dan sertifikat atau 

konfirmasi tertulis. 
 
5. Pemindahan Hak Atas Saham 

 
Ketentuan terkait pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 7 adalah sebagai 
berikut: 
 
1. 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. 

 
2. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Pemegang 

Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama pemilik baru tersebut telah tercatat 
dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku 
dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.  
 

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi 
peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana 
saham-saham tersebut dicatatkan.  
 

4. 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. 
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5. 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. 
 

6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim 
pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi, dengan memperhatikan peraturan 
perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham 
Perseroan tersebut dicatatkan. 
 

7. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal 
diumumkannya panggilan untuk RUPS luar biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut. 
 

8. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang pemegang saham atau 
karena suatu alasan lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham berubah berdasarkan hukum, 
dengan mengajukan bukti-bukti haknya tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh 
Direksi, mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan 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. 
 

9. Pemindahan hak atas saham-saham yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran 
Dasar ini atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau tanpa persetujuan dari pihak 
yang berwenang jika disyaratkan, tidak berlaku terhadap Perseroan. 
 

10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk 
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap 
setiap pemindahan hak menurut ayat (8) Pasal ini. 

 
6. Penitipan Kolektif 

 
Ketentuan terkait penitipan kolektif sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 8 adalah sebagai berikut: 
 
1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku 

Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap 
pemegang rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 

 
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dicatat dalam rekening Efek 

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 
yang dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek 
tersebut. 
 

3. 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 Unik Penyertaan dari 
Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut. 
 

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan 
Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham 
Perseroan. 
 

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 
dalam Buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang dimaksud. 
 

6. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada 
Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. 
 

7. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan 
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. 
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8. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah 

sepadan dan dapat ditukarkan antara satu dan yang lain. 
 

9. 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. 
 

10. 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. 
Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, 
diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara 
pidana. 

 
11. Pemegang rekening Efek yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau 

mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek 
tersebut. 

 
12. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang 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 dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS. 
 

13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk 
dalam Penitipan Kolektif dalam Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek dari 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 selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 
pemanggilan RUPS. 
 

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan 
saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 
Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut 
menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek 
untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. 

 
15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan 

saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan 
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam 
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. 
 

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, 
atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh 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 selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang 
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus, atau 
hak-hak lainnya tersebut. 

 
7. Rapat Umum Pemegang Saham 

 
Ketentuan terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Pasal 9 adalah sebagai berikut: 
 
1. i.RUPS terdiri atas: 

i. RUPS Tahunan; 
ii. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa. 



a aa 
 
 
 

441 

b. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
tahun buku berakhir, kecuali ditetapkan batas waktu lain oleh OJK dalam kondisi tertentu. 

c. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 
Perseroan. 

 
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, di mana 

RUPS adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 
Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar 
Perseroan. 

 
3. Dalam RUPS Tahunan: 

a. Direksi wajib menyampaikan: 
- Laporan tahunan yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; 
- Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan 

RUPS. 
b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun 

buku yang baru lampau; 
c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif; 
d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan/atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk 

menunjuk Akuntan Publik; dan 
e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan Anggaran Dasar 

ini. 
 

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Dewan Komisaris atas 
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam 
laporan tahunan dan keuangan. 
 

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan 
memutuskan mata acara rapat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran 
Dasar. 
 

6. Selain pelaksaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perseroan dapat melaksanakan RUPS 
secara elektronik sesuai dengan Peraturan OJK tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan 
Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik 
lainnya. Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik selanjutnya disingkat e-RUPS adalah sistem atau 
saran elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksaan dan pelaporan RUPS 
Perseroan. 
 

7. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilakukan dengan 
menggunakan: 
a. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS; atau 
b. sistem yang disediakan oleh Perseroan 

 
8. Penyedia e-RUPS sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) merupakan: 

a. lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK; atau 
b. pihak lain yang disetujui oleh OJK. 

 
9. Dalam hal RUPS secara elektronik diselenggarakan oleh: 

a. Penyedia e-RUPS yang merupakan pihak yang disetujui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
huruf (b) atau 

b. Perseroan dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7). 

 
10. Penyedia e-RUPS atau Perseroan wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian danbiro 

administrasi efek untuk memastikan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS. 
 

11. Dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik, Perseroan wajib: 
a. memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara elektronik dalam pemberitahuan mata 

acara RUPS kepada OJK, pengumuman RUPS dan pemanggilan RUPS; dan 
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b. menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadiri paling sedikit oleh: 
1. pimpinan RUPS; 
2. 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan 
3. profesi penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan RUPS. 

 
12. Tempat pelaksanaan RUPS secara elektronik merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf (b). 
 

13. Dalam kondisi tertentu, Perseroan dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (10) huruf (b) atau melakukan pembatasan kehadiran Pemegang Saham secara fisik baik secara 
sebagian maupun seluruhnya dalam pelaksanaan RUPS secara elektronik dengan persetujuan OJK atau 
sebagaimana ditetapkan Pemerintah. 
 

14. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (12), tempat 
penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perseroan 
dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan 
oleh Perseroan. 
 

15. Tata cara pelaksanaan dan sistem RUPS secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

16. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris; Berita 
Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang 
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. 

 
8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS 

 
Ketentuan terkait permintaan penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 10 adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: 

a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau 
lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; 1 (satu) 
orang atau lebih Pemegang Saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS; 

b. Dewan Komisaris. 
 

2. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi dengan 
surat tercatat disertai alasannya dan tembusan kepada Dewan Komisaris. 

 
3. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh Pemegang Saham sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditembuskan kepada Dewan Komisaris. 
 

4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: 
a. dilakukan dengan itikad baik; 
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan 
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. 

 
5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham dalam jangka waktu paling lambat 

15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diterima oleh Direksi. 
 

6. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan Mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf (b) dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) 
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 
 

7. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usulan 
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dalam jangka waktu paling lambat 15 
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(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima oleh Direksi, Direksi 
wajib mengumumkan: 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan 
b. alasan tidak diselenggarakan RUPS. 

 
8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau jangka waktu 

15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan kembali permintaan 
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) kepada Dewan Komisaris. 

 
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima 

belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(8) diterima Dewan Komisaris. 
 

10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) 
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9). 
 

11. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam 
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS 
diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan 
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 
 

12. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (11) atau 
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Pemegang Saham dapat mengajukan permintaan 
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf (a). 
 

13. Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (12) wajib menyelenggarakan RUPS. 
 

14. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh 
ketua pengadilan negeri, Pemegang Saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) tidak diperkenankan mengalihkan kepemilikan sahamnya 
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan 
Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. 
 

15. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas usulan 
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b), dalam jangka waktu paling lambat 15 
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib 
mengumumkan: 
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemegang Saham yang tidak diselenggarakan; dan 
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. 
 

16. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) atau jangka waktu 
15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. 
 

17. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 15 (lima 
belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (15) atau jangka waktu 
15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (16) telah terlampaui. 
 

18. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) 
hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (17). 
 

19. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat 
(6), Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Pemegang Saham sebagaimana dimaksud 
pada ayat (13) wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada 
Peraturan OJK. 
 

20. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (19), dalam pemberitahuan mata acara 
RUPS wajib memuat juga informasi: 
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a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan Pemegang Saham dan nama Pemegang Saham 
yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan 
Komisaris melakukan RUPS atas permintaan Pemegang Saham; 

b. menyampaikan nama Pemegang Saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan 
penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS 
dilaksanakan Pemegang Saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk 
menyelenggaraan RUPS; atau 

c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan 
Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 

 
9. Tempat, Waktu dan Prosedur Penyelenggaraan RUPS 

 
Ketentuan terkait tempat, waktu dan prosedur penyelenggaraan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Pasal 11 adalah sebagai berikut: 
 
1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia dengan tidak mengecualikan apa yang 

diatur pada ayat (2) dan ayat (3) dibawah ini. 
 

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. 
 

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan di: 
a. tempat kedudukan Perseroan; 
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; 
c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau 
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan Dicatatkan. 

 
4. Prosedur Penyelenggaraan RUPS. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan 

sebagai berikut: 
a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK; 
b. melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham; dan 
c. melakukan pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham. 

 
10. Pemberitahuan Mata Acara RUPS 

 
Ketentuan terkait pemberitahuan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 12 adalah 
sebagai berikut: 
 
1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 

5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman 
RUPS. 

 
2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. 

 
3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan wajib 

menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. 
 

11. Pengumuman RUPS 
 
Ketentuan terkait pengumuman RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 13 adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham paling lambat 14 (empat belas) 

hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal 
pemanggilan. 
 

2. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: 
a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; 
a. ketentuan Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; 
b. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan 
c. tanggal pemanggilan RUPS. 

 



a aa 
 
 
 

445 

3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan Pemegang Saham atau Dewan Komisaris sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS 
karena adanya permintaan dari Pemegang Saham atau Dewan Komisaris. 
 

4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain 
informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dalam Pengumuman RUPS wajib memuat 
keterangan sebagai berikut: 
a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan, jika kuorum kehadiran Pemegang 

Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan 
b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat. 

 
5. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 

(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. 
 

6. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah 
1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah 
seluruh saham dengan hak suara. 

 
7. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus: 

a. dilakukan dengan itikad baik; 
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; 
c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; 
d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan 
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

 
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham dalam mata acara rapat 

yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana 
yang dimaksud pada ayat (5), (6), dan ayat (7). 
 

9. Pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 
paling sedikit: 
a. situs web penyedia e-RUPS; 
b. situs web bursa efek; dan 
c. situs web Perseroan. 
Dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris. 
 

10. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib memuat 
informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa Indonesia. 
 

11. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang 
diumumkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10), informasi yang digunakan 
sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. 

 
12. Pemanggilan RUPS 

 
Ketentuan terkait pemanggilan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 14 adalah sebagai berikut: 
 
1. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada Pemegang Saham paling lambat 21 (dua puluh satu) 

hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan 
tanggal penyelenggaraan RUPS. 
 

2. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi paling sedikit: 
a. tanggal penyelenggaraan RUPS; 
b. waktu penyelenggaraan RUPS; 
c. tempat penyelenggaraan RUPS; 
d. ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS; 
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan 
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi Pemegang Saham sejak 

tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 
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g. Informasi bahwa Pemegang Saham dapat memberikan suara melalui e-RUPS (apabila RUPS 
diselenggarakan secara elektronik). 

 
3. Perseroan wajib menyediakanbahan mata acara rapat bagi Pemegang Saham yang dapat diakses dan 

diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. 
 

4. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya 
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. 

 
5. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata 

acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penyediaan bahan mata acara 
rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut. 

 
6. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, 

daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib 
tersedia: 
a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; 

atau 
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) namun paling lambat pada saat 

penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
 

7. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan 
wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham 
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: 
a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen, dan 
b. apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat 

dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

8. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam 
pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
 

9. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) memuat perubahan tanggal 
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan 
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 
10. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara 

RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban 
melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku, sepanjang OJK 
tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. 

 
11. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 
a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling 

lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; 
b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua 

diselenggarakan; dan 
c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak 

mencapai kuorum kehadiran. 
 

12. Dalam hal Perseoran tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(11) huruf (a), Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 11 ayat (4). 
 

13. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan 
oleh OJK. 

 
14. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 

(empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. 
 

15. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) memuat paling sedikit: 
a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; 
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b. daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan RUPS kedua; 
c. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan RUPS kedua; 
d. upaya  yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan 
e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. 

 
16. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (13). 
 

17. Pemanggilan RUPS kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
melalui paling sedikit: 
a. situs web Penyedia e-RUPS; 
b. situs web bursa efek; dan 
c. situs web Perseroan; 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris. 

 
18. Pemanggilan RUPS  yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (17) wajib 

memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan 
informasi pada pemanggilan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (18), informasi 
yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam bahasa Indonesia. 
 
 

13. Hak Pemegang Saham, Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS dan Pemberian Kuasa Secara Elektronik 
 
Ketentuan terkait hak pemegang saham, kehadiran pihak lain dalam RUPS dan pemberian kuasa secara 
elektronik sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 15 adalah sebagai berikut: 
 
1. Pemegang Saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. 

 
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan Pemegang Saham yang namanya tercatat 

dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. 
 

3. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan ketiga, ketentuan Pemegang Saham yang berhak hadir sebagai 
berikut: 
a. untuk RUPS kedua, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang 

namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS kedua; dan 

b. untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham yang berhak hadir merupakan Pemegang Saham yang 
namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum 
pemanggilan RUPS ketiga. 

 
4. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (9), Pemegang Saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan Pemegang Saham sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 
 

5. Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) 
dan ayat (17) serta Pemegang Saham sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13), daftar Pemegang 
Saham dapat disampaikan oleh biro administrasi efek dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian 
kepada penyelenggara RUPS. 

 
6. Pada saat pelaksanaan RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan 

bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. 
 

7. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara 
RUPS. 

 
8. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi Pemegang Saham untuk 

hadir dan memberikan suara dalam RUPS. 
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9. Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) dapat memberikan 

kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
10. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan Pemegang Saham secara 

elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh 
Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan. 

 
11. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus dilakukan paling lambar 1 (satu) hari kerja 

sebelum penyelenggaraan RUPS. 
 

12. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa 
secara elektronik. 

 
13. Ketentuan mengenai Penyedia e-RUPS adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

14. Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya 
pada waktu RUPS diadakan. 

 
15. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. 

 
16. Pemegang Saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada 

ayat (10) jika Pemegang Saham mencantumkan pilihan suara. 
 

17. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dapat dilakukan paling 
lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. 

 
18. Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa secara elektronik meliputi: 

a. partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham; 
b. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 
c. pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. 

 
19. Perseroan wajib menyediakan penerima kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) 

huruf (b). 
 

20. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib: 
a. cakap menurut hukum, dan 
b. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewa Komisaris, karyawan Perseroan. 

 
21. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (20) harus telah terdaftar di dalam sistem RUPS atau 

sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh 
Perseroan. 
 

22. Dalam hal pemberi kuasa menghadiri RUPS secara langsung, wewenang penerima kuasa untuk 
memberikan suara atas nama pemberi kuasa dinyatakan batal. 

 
23. Penunjukan dan pencabutan penerima kuasa serta pemberian perubahan suara e-RUPS atau sistem yang 

disediakan oleh Perseroan, dalam hal ini Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, 
dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak serta tidak membutuhkan tanda tangan basah, kecuali diatur 
lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
24. Mekanisme pendaftaran, penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur 

oleh Penyedia e-RUPS. 
 

25. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, 
penunjukan dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur 
operasional standar penyelenggaraan RUPS Perseroan. 
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26. Penerima kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari Pemegang Saham dan harus 
melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
27. Pemberian suara dalam RUPS secara elektronik dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan 

pembukaan masing-masing mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS. 
 

28. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (27) 
sampai saat perhitungan suara dilakukan. 

 
29. Pemegang Saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap 

sah menghadiri RUPS. 
 

30. Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(27) dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan RUPS memulai 
pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara RUPS dimaksud. 

 
31. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan RUPS tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat 

mengikat pada saat pimpinan RUPS menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada 
masing-masing mata acara RUPS. 

 
32. Pemegang Saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan 

hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan 
suara mayoritas Pemegang Saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada 
suara mayoritas Pemegang Saham. 

 
14. Pimpinan RUPS 

 
Ketentuan terkait pimpinan RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 16 adalah sebagai berikut: 
 
1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

 
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah 

seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 
 

3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir 
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. 

 
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS 

mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin 
oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh 
Dewan Komisaris. 

 
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah 

satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. 
 

6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai 
benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota 
Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. 

 
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang 

Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir 
dalam RUPS. 

 
15. Tata Tertib RUPS 

 
Ketentuan terkait tata tertib RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 17 adalah sebagai berikut: 
 
1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada Pemegang Saham yang hadir. 
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2. Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan sebelum RUPS dimulai. 
 

3. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS waijib memberikan penjelasan kepada Pemegang Saham 
paling kurang mengenai: 
a. kondisi umum Perseroan secara singkat; 
b. mata acara rapat; 
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan 
d. tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. 

 
16. Keputusan, Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS 

 
Ketentuan terkait keputusan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar 
Pasal 18 adalah sebagai berikut: 
 
1. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 

 
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

tercapat, keputusan diambil melalui pemungutan suara. 
 

3. Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan 
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. 

 
4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. 

a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu 
per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh 
Perseroan. 

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf (a) tidak tercapai, RUPS kedua dapat 
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS 
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang 
telah dikeluarkan oleh Perseroan. 

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) adalah sah jika disetujui oleh 
lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

 
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) tidak 

tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan. 
 

6. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat 
(5) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi 
material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa 
pengalihan kekayaan Perseroan kebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. 

 
7. 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 yaitu Pemegang 
Saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya 
disingkat “Pemegang Saham Independen”); 

b. RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian 
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki seluruh Pemegang Saham 
Independen, dan keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham 
Independen yang memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang sah yang dimiliki oleh seluruh 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 
½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki 
Pemegang Saham Independen dan disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham 
yang dimiliki Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; 

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (c) di atas tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
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mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara 
yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan. 

e. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Sahm Independen yang mewakili 
lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang 
hadir dalam RUPS. 

 
8. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap 

memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. 
 

9. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham 
yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa 
untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. 

 
17. Perubahan Anggaran Dasar 

 
Ketentuan terkait perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 19 adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Perubahan Anggaran Dasar harus memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

2. Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan perubahan Anggaran Dasar 
Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 
kecuali perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan 
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. RUPS dapat dilangsungkan jika 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 dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam RUPS. 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapat, RUPS kedua 
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika 
dalam RUPS 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 RUPS kedua adalah sah jika 
disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir 
dalam RUPS. 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. 

 
3. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan 

Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan 
modal ditempatkan dan modal disetor, dan perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi 
perusahaan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. 
 

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut dalam ayat (3) cukup diberitahukan 
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas. 

 
5. Keputusan RUPS mengenai pengurangan modal ditempatkan dan modal disetor harus diberitahukan 

secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih 
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional tempat kedudukan 
Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS tentang 
pengurangan modal tersebut. 
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18. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran 
 
Ketentuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran sesuai dengan 
ketentuan Anggaran Dasar Pasal 20 adalah sebagai berikut: 
 
1. i. dengan mengindahkanketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, 

peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, 
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran, hanya dapat dilakukan 
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit ¾ 
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan 
disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara 
yang sah yang hadir dalam RUPS. 

b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas tidak tercapai, dapat 
diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat 
jika 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 
¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS. 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil 
keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum 
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. 
 

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan 
permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan diatur dalam peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 
 

19. Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS 
 
Ketentuan terkait risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 21 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. 

 
2. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang 

Pemegang Saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. 
 

3. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat 
dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. 

 
4. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS 

wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. 
 

5. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK 
tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS. 

 
6. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. 
 

7. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jatuh pada hari libur, 
risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. 

 
8. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (7), perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari 
pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7). 

 
9. Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit: 

a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; 
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; 
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah 

seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; 
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d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan 
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; 

e. jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait 
mata acara rapat, jika Pemegang Saham diberi kesempatan; 

f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; 
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak 

memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan 
pemungutan suara; 

h. keputusan RUPS; dan 
i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak, jika terdapat 

keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. 
 

10. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat 
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. 
 

11. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib diumumkan kepada masyarakat 
melalui paling sedikit: 
a. situs web Penyedia e-RUPS; 
b. situs web Bursa Efek; dan 
c. situs web Perseroan; 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang 
bahasa Inggris. 

 
12. Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf 

(c) wajib memuat informasi yang sama dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa 
Indonesia. 
 

13. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing 
dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 
(12) informasi yang digunakan sebagai acuan adalah bahasa Indonesia. 

 
14. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media 

pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman ringkasan risalah 
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (11), (12), dan ayat (13) dilakukan melalui paling sedikit: 
a. situs web bursa efek; dan 
b. situs web Perseroan; 
dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit 
bahasa Inggris 

 
15. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), (7), 

(8), (9), (10), (11), (12), dan ayat (13), mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh 
Pemegang Saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 10 ayat (13) dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal 
10 ayat (16). 
 

16. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui oleh RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua 
belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, Perseroan wajib: 
a. memberikan penjelasan khusus terkait pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam RUPS terdekat; dan 
b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dalam laporan tahunan. 

 
17. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai, Perseroan wajib 

melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham yang berhak paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari kalender setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen 
tunai. 
 

18. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan 
jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perseroan dengan 
mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. 

 
19. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh 

Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (18) wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. 
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20. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, 

RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan 
mengenai: 
a. alasan pendelegasian kewenangan; dan 
b. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk. 

 
20. Direksi 

 
Ketentuan terkait direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 22 sebagai berikut: 
 
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari paling kurang 2 (dua) orang anggota 

Direksi dan seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama, dengan memperhatikan 
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 
 

2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 
yang ditetapkan dalam RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 
(lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk 
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir. Anggota 
Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

 
3. Kepada para anggota Direksi diberi gaji, berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah 

maksimumnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan 
Komisaris. 

 
4. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari 

persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka dalam jangka waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk 
mengisi lowongan tersebut. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang 
diberhentikan berdasarkan ketentuan ayat (2) Pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang 
diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang 
merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat. 

 
5. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota 

Direksi lowong, maka untuk sementara Dewan Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan 
Direksi yang sedang berjalan, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
kalender setelah terjadi lowongan, untuk menyelenggarakan RUPS guna mengisi lowongan tersebut. 

 
6. i. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada 

saat diangkat dan selama menjabat: 
i. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; 
ii. cakap melakukan perbuatan hukum; 
iii.dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: 

1.tidak pernah dinyatakan pailit; 
2.tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; 
3.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan 
4.tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama 

menjabat: 
1. pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
2. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan 

Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan 
pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 
kepada RUPS; dan 

3. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan 
dan/atau laporan keuangan kepada OJK; 

4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan 
5. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. 
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ii. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir 1 wajib dimuat dalam surat pernyataan 
dan disampaikan kepada Perseroan. 

iii. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir 2 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh 
Perseroan. 

 
7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatas. 
 

8. i. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: 
a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; 

dan/atau 
c. anggota komite paling banyak 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik, di mana 

yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 
ii. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 hanya dapat dilakukan sepanjang tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan lainnya. 
iii. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai 

rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, maka berlaku ketentuan 
yang mengatur lebih ketat. 

 
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus 

memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. 
 

10. Pengunduran Diri dan Pemberhentian Sementara. 
1. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis 

kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. 
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri 

anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu  paling lambat 90 (sembilan puluh) hari 
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. 

3. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
dalam butir 2 diatas, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota 
Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. 

4. 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. 
Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga 
tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi. 

 
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK 

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: 
a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir 1; 

dan 
b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir 2. 
 

12. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan Komisaris apabila mereka 
bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau terdapat indikasi melakukan kerugian bagi 
Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, dengan 
memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 
a. keputusan Dewan Komisaris mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi dilakukan sesuai 

dengan tata cara pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris; 
b. pemberhentian sementara dimaksud harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan 

disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut dengan tembusan kepada Direksi; 
c. pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan dalam waktu paling lambat 2 

(dua) hari kerja setelah ditetapkannya pemberhentian sementara tersebut; 
d. dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan 
keputusan-keputusan pemberhentian sementara tersebut. 

e. RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. 
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f. dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf e atau 
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
huruf a menjadi batal. 

g. dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d anggota Direksi yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri. 

h. anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak 
berwenang: 

i. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan; dan 

ii. mewakili Perseroan di dalam maupun diluar pengadilan. 
i. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf h berlaku sejak keputusan 

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: 
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara 

sebagaimana dimaksud pada huruf d; atau 
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e. 

 
13. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK 

mengenai: 
a. keputusan pemberhentian sementara; dan 
b. hasil penyelenggaraan sementara dimaksud dalam ayat (12) huruf d atau informasi mengenai 

batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS 
sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) huruf f; 

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. 
 

14. Jabatan anggota Direksi berakhir dalam hal: 
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (10) butir 1 Pasal ini. 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau 
c. meninggal dunia; atau 
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 
e. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan; atau 
f. masa jabatan telah berakhir. 
 

21. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi 
 
Ketentuan terkait tugas, tanggung jawab dan wewenang direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 
23 adalah sebagai berikut: 
 
1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan 

Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 
 

2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 

 
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat(1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Setiap anggota Direksi wajib 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dengan itikad baik, penuh 
tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

 
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. 
 

5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi 
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. 

 
6. i. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. 
ii. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana 

dimaksud pada butir 1 apabila dapat membuktikan: 
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 
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b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian 
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; 

c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 
 

7. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), (4), dan 
ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar. 
 

8. i. Direksi berhak dan berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala 
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan 
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun 
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut: 

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang 
Perseroan di Bank); 

b. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap dan hak atas penyertaan 
pada perusahaan-perusahaan atau memberati/menjaminkan harta kekayaan Perseroan yang 
nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersin 
Perseroan yang termasuk yang dimaksud dalam ayat 3 dibawah ini; 

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; 
d. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar 

negeri; 
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. 

ii. Perbuatan hukum melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus 
mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

iii. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan 
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih 
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, 
menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu 
sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling 
sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan 
keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh 
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua 
dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan 
jika dalam 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 RUPS 
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ¾ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham 
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. 

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak 
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak 
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam 
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan. 

iv. (1). Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili 
Perseroan. 

(2). Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang 
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya 
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. 

v. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau 
kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. 

vi. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan dalam hal RUPS 
tidak menetapkan, maka tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan 
keputusan Direksi. 

vii. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila: 
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; 

dan 
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b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan 
kepentingan Perseroan. 

viii. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), yang berhak mewakili Perseroan 
adalah: 
(1). anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; 
(2). dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 

Perseroan; 
(3). pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris 

mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. 
 
22. Rapat Direksi 

 
Ketentuan terkait rapat direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 24 adalah sebagai berikut: 
 
1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 

Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. 
 

2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) 
kali dalam 4 (empat) bulan. 

 
3. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 

diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. 
 

4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama 
Direksi menurut ketentuan Pasal 23 ayat (4) Anggaran Dasar ini. 

 
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Direksi 

diadakan melalui surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota 
Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan faksimili atau email. 

 
6. i. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas untuk tahun 

berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. 
ii. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada butir 1, bahan rapat disampaikan 

kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. 
iii. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat 

disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. 
 

7. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. 
 

8. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. 
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan 
dan Rapat Direksi dapat diadakan di mana pun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan rapat tersebut 
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

 
9. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan 

yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh salah seorang anggota 
Direksi yang ditunjuk dalam rapat. 

 
10. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya 

berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. 
 

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan 
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara 
terbanyak. 

 
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka usul yang bersangkutan akan diputuskan 

oleh Ketua Rapat. 
 

13. i. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara 
untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya; 
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ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, 
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat 
Direksi menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir; 

iii. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak 
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 
 

14. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, video 
konferensi atau sarana media elektronik lainnya. 
 

15. i. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (15) diatas wajib dituangkan dalam 
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada 
seluruh anggota Direksi. 

b. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas wajib dituangkan dalam 
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan 
Komisaris. 

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak 
menandatangani hasil rapat sebagaimana pada butir (1) dan butir (2) diatas, yang 
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri 
yang dilekatkan pada risalah rapat. 

d. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan ayat (2) wajib 
didokumentasikan oleh Perseroan. 

 
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan 

semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan 
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut; 
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang 
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. 
 

23. Dewan Komisaris 
 
ketentuan terkait dewan komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 25 adalah sebagai berikut: 
 
1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan seorang 

diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Persyaratan Dewan Komisaris adalah yang 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan 
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang 
anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan 
Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib 
paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. 
 

2. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS 
pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal 
pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. 
Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS. 

 
3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji/honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya ditetapkan 

oleh RUPS. 
 

4. i. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) diatas mutatis mutandis berlaku bagi anggota 
Dewan Komisaris. 

ii. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut 
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris 
Independen Perseroan pada periode berikutnya; 

b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; 
c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota 

Direksi atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan tidak mempunyai hubungan 
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usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha 
Perseroan tersebut. 

d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan 
dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. 

iii. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir (1) dan butir (2) wajib dipenuhi anggota Dewan 
Komisaris selama menjabat. 
 

5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang 
dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4). 
 

6. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 

 
7. i. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: 

a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan 
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 

ii. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota 
Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris 
paling banyak 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. 

iii. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) 
komite di Emiten atau Perusahaan Publik, di mana yang bersangkutan juga menjabat sebagai 
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. 

iv. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat 
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. 

v. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai 
rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku ketentuan yang 
mengatur lebih ketat. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur 
ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan OJK, berlaku 
ketentuan yang mengatur lebih ketat. 
 

8. i. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2(dua) periode masa jabatan dapat diangkat 
kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya 
tetap independen kepada RUPS. 

ii. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada butir (1) wajib 
diungkapkan dalam laporan tahunan. 

iii. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang 
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan 
Komite Audit berikutnya. 
 

9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 
 

10. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (10) 
dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. 

 
11. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a. mengundurkan diri sesuai dengan ayat (10); 
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; 
c. meninggal dunia; 
d. masa jabatannya berakhir atau diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau 
e. dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan; atau 

 
24. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komisaris 

 
Ketentuan terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Pasal 26 adalah sebagai berikut: 
 
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap 

kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha 
Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. 
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2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai 

dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. 
 

3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. 

 
4. Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. 
 

5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas 
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. 

 
6. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran 

Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. 
 

7. Dewan Komisarissetiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman 
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua 
pembukuan, catatan, surat dan dokumen serta alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan 
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 

 
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan 

oleh Dewan Komisaris. 
 

9. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) mutatis 
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. 

 
10. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota 

Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada 
yang bersangkutan disertai alasannya. 

 
11. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara 

itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota 
Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya 
semua, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna 
membela diri. 

 
12. RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak 

hadir, oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota 
Dewan Komisaris yang hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara 
mereka yang hadir dalam Rapat. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. 

 
13. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 

pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang 
bersangkutan berhak menjabat kembali jabatan semua. 

 
14. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun 

anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam 
hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau 
lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. 
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun 
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam 
hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau 
lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. 
 

25. Rapat Dewan Komisaris 
 
Ketentuan terkait rapat dewan komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 27 adalah sebagai 
berikut: 
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1. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) 
bulan. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan 
Komisaris. 
 

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali 
dalam 4 (empat) bulan. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling 
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

 
3. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib 

diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. 
 

4. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 24 ayat (6) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. 

 
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan 

Komisaris lainnya. 
 

6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara 
langsung dengan mendapat tanda terima layak, atau dengan faksimili atau email sekurangnya 3 (tiga) 
hari kalender sebelum tanggal rapat. 

 
7. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat. 

 
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Utama 

Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, dalam 
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan 
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di mana pun juga 
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. 

 
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau 

berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan 
dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris 
lainnya yang ditunjuk dalam Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris 
Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan 
kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan 
Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk dalam Rapat Dewan 
Komisaris. 

 
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang 

anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. 
 

11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal 
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan 
suara terbanyak. 

 
12. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul dianggap ditolak, kecuali 

mengenai diri orang akan diputuskan oleh Ketua Rapat. 
 

13. i. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan  1 
(satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan surat kuasa. 

ii. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, 
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat 
Dewan Komisaris menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. 

iii. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak 
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. 

 
14. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan melalui media elektronik seperti telekonferensi, 

video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. 
 

15. Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 
(16) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. 
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16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, 

dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai 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. 

 
26. Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Keuangan 

 
Ketentuan terkait rencana kerja, tahun buku dan laporan tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar 
Pasal 28 adalah sebagai berikut: 
 
1. Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan sebelum 

dimulainya tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk 
mendapat persetujuan. 
 

2. Dalam hal rencana kerja tahunan yang disampaikan oleh Direksi belum mendapatkan persetujuan Dewan 
Komisaris, maka rencana kerja tahunan untuk tahun yang lampau berlaku bagi Perseroan. 

 
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) 

Desember. Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. 
 

4. Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi wajib 
menyusun dan menyampaikan Laporan tahunan kepada RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 
5. Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan 

mendapatkan persetujuan dalam RUPS. Dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota 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. 

 
6. Laporan Tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari 

dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. 
 

7. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh 
RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis 
kepada RUPS tahunan melalui Direksi. 

 
8. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan 

Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. 
 

9. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa 
Indonesia yang terbit atau beredar secara nasional di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya 
90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tahun buku Perseroan berakhir dan menurut tata cara 
sebagaimana diatur dalam peraturan di bidang Pasar Modal. 

 
27. Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen 

 
Ketentuan terkait penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 29 
adalah sebagai berikut: 
 
1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku adalah sebagaimana tercantum dalam neraca dan 

perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif 
yang pembagian atau penggunaannya ditentukan oleh RUPS Tahunan tersebut. 
 

2. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. 
 

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan 
keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih 
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Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan 
wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkin berdasarkan keputusan Direksi, dengan ketentuan 
bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya, dan 
pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan, dengan memperhatikan 
ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. 

 
4. Dalam hal setelah tahun buku berakhir, Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah 

dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris 
bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak 
dapat mengembalikan dividen interim tersebut. 

 
5. Jikalau perhitungan laba rugi dalam 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 
perundangan yang berlaku. 

 
6. Pemberitahuan mengenai dividen dan dividen interim diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) surat 

kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran luas/nasional. 
 

7. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran 
dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen 
yang telah dimasukkan ke dalam 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. 

 
28. Penggunaan Dana Cadangan 

 
Ketentuan terkait penggunaan dana cadangan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 30 adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang 

ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. 
 

2. Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo 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. 
 

6. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan 
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini yang penggunaannya belum 
ditentukan oleh RUPS, harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, 
setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan 
agar memperoleh laba. 
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM  
 
1. Pemesanan Pembelian Saham 
 
Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik 
sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“POJK No. 41/2020”). Pemodal dapat 
menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum. 
 
Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui 
Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan: 
 
a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id). 

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan 
Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi 
formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 

b. Melalui perusahaan efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi 
nasabahnya. 
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan 
Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan 
Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang merupakan 
Partisipan Sistem. 
 

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan 
pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan 
melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut: 
a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan) 
b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar) 
c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon). 
 

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon 
pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas 
penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan 
pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik; 
 

c. Melalui perusahaan efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan 
menjadi nasabahnya. 
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh perusahaan 
efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di perusahaan efek yang 
bukan merupakan Partisipan Sistem. 

 
Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk 
alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat 
dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan 
melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. 
 
Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang 
merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesanannya kepada 
Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan 
 
Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada 
masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama 
masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. 
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Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan 
dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat 
dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
 
Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh 
pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan 
oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham 
setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham. 
 
Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan 
untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan 
dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui 
Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui 
Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan 
ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi 
dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan 
Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. 
 
Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan 
 
Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa 
Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum 
belum berakhir melalui Partisipan Sistem. 
 
Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesanannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan 
dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan 
pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. 
  
2. Pemesan Yang Berhak 
 
Pemesan yang berhak Selain itu, ssesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. 
Pemodal harus memiliki: 
a. SID; 
b. Subrekening Efek Jaminan; dan 
c. RDN. 
 
Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah 
Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti. 
 
3. Jumlah Pemesanan 
 
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 
100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham. 
 
4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif 
 
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek. Dengan 
didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai 
berikut: 
 
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif 

Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan 
Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama 
pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham. 

b. Saham hasil penjatahan akan didistribuskan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian 
saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang 
didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana 
pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening 
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sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang 
sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;  

c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI; 
d. 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; 
e. 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;  

f. 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; 

g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui 
Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;  

h. Saham-saham yang ditarik (withdrawal) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif 
Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan 
diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang 
mengelola saham; dan 

i. 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. 

j. 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 Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan 
diajukan. 

 
5. Masa Penawaran Awal 
 
Masa Penawaran Awal akan dilaksanakan pada tanggal 17 - 22 Februari 2023. 
 
6. Masa Penawaran Umum 

 
Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 – 8 Maret 2023. 
 

Masa Penawaran Umum Waktu Pemesanan 
2 Maret 2023 00:00 – 23:59 WIB 
3 Maret 2023 00:00 – 23:59 WIB 
6 Maret 2023 00:00 – 23:59 WIB 
7 Maret 2023 00:00 – 23:59 WIB 
8 Maret 2023 00:00 – 10:00 WIB 

 
7. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham 
 
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan Sistem melalui Sistem 
Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada 
Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan 
saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi 
persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah 
Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening 
Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana 
pemodal tersebut menyampaikan pesanan. 
 
8. Syarat-syarat Pembayaran 
 
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang 
cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan 
pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan 
jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek Indonesia. Pemodal harus 
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menyediakan dana pada RDN pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa 
Penawaran Umum. 
 
Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal 
kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub 
Rekening Efek 004 masing-masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh 
dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor 
oleh Partisipan Sistem. 
 
Pembayaran untuk pemesanan investor institusi NK (Nasabah Kelembagaan) dilakukan oleh masing-masing dari 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat dilakukan dengan pemindahan secara penuh (good fund) paling lambat pada 
pukul 09.30 WIB (sembilan tiga puluh Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) hari setelah Penawaran Umum berakhir. 
 
Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan 
Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan 
Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. 
 
Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap 
pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas 
kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan. 
 
9. Penjatahan Saham 

 
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus 
Partisipan Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (Pooling) dan Penjatahan Pasti (Fixed 
Allotment) sesuai dengan POJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta peraturan perundangan lain termasuk 
peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku. 
 
Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham 
untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 Maret 2023. 
 
Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment) 
 
Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi 
Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Penawaran Umum digolongkan menjadi 
4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut:  

 
Tabel 1. Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi. 

 

Golongan Penawaran Umum Batasan Minimal (%) Alokasi 
Awal Efek 

Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi 
untuk Penjatahan Terpusat 

Penyesuaian I Penyesuaian II Penyesuaian III 

2,5x ≤ X < 10x 10x ≤ X < 25x ≥ 25x 

I (IPO ≤ Rp250 miliar) 15% atau Rp20 miliar* ≥ 17,5% ≥ 20% ≥ 25% 

II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar) 10% atau Rp37,5 miliar* ≥ 12,5% ≥ 15% ≥ 20% 

III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun) 7,5% atau Rp50 miliar* ≥ 10% ≥ 12,5% ≥ 17,5% 

IV (IPO > Rp1 triliun) 2,5% atau Rp75 miliar* ≥ 5% ≥ 7,5% ≥ 12,5% 

*) mana yang lebih tinggi nilainya 
 
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya sebesar 
Rp677.964.707.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh 
ribu Rupiah), masuk dalam golongan penawaran Umum III, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan 
Terpusat sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) atau sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah), 
mana yang lebih tinggi nilainya, dan akan ditentukan paling lambat saat konfirmasi mengenai jumlah dan harga 
penawaran Saham beserta Penjamin Emisi Efek. 
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Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai 
pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih 
dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).  
 
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi 
saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham 
Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal 
persentase alokasi saham: 
 
I. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi 

Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan 
menjadi paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk 
Saham lain yang menyertainya. 
 

II. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi 
Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan 
menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, 
tidak termasuk Saham lain yang menyertainya. 
 

III. Apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi 
Saham mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 
sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, tidak termasuk Saham 
lain yang menyertainya. 

 
Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi 
Penjatahan Terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian, Perseroan menggunakan sumber saham yang dialokasikan 
untuk porsi penyesuaian alokasi yang berasal dari Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. 
 
Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti hanya dapat 
dilaksanakan bilamana saham baru yang disediakan untuk penyesuaian alokasi penjatahan terpusat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku tidak dapat mencukupi persentase atau jumlah yang disyaratkan. Dalam hal demikian, 
maka pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti 
setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham: 
a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau 
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan 

perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian 

alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan 
khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian; 

2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput 
ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan 

3) Penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak 
penyesuaian alokasi Saham. 

c. Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 
2, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan 
urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir. 

d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama 
melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan. 

e. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat Ritel, sisa Saham yang tersedia 
dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel. 

f. Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terpusat selain ritel, sisa Saham yang tersedia 
dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel. 

 
Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang 
dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, 
penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut: 
a. Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan 

penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau 
sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan; 
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b. Dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah 
pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai 
urutan waktu pemesanan. 

c. Dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa 
saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang 
belum terpenuhi; 

d. Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, 
dilakukan pembulatan ke bawah; dan 

e. Dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana 
dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi 
berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham 
yang tersisa habis. 

f. Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari 
pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan 
Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. 

g. Dalam hal terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari 
pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan 
Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara 
proporsional.   

h. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf g. lebih sedikit 
dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut 
dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis. 

i. Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh 
dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. 

j. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada huruf i. lebih sedikit 
dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut 
dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis. 

 
Penjatahan Pasti (Fixed Allotment) 
 
Sistem porsi penjatahan pasti (fixed allotment) yang akan dilakukan dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 
92,5% (sembilan dua koma lima persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan namun tidak 
terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan. Pemesan hanya dapat mengajukan 
permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan 
tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: 
a. Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan 

mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan 
Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin merupakan 
investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, 
asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang. 

b. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk: 
1. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan 

Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan 
Penawaran Umum; 

2. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau  
3. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan poin 2, yang bukan merupakan Pihak yang 

melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga. 
 

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi 
sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Alokasi saham penjatahan pasti sebanyak-
banyaknya yaitu selisih atas saham yang diterbitkan dalam Penawaran Umum Perdana dengan saham yang 
dialokasikan untuk penjatahan terpusat. 
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10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum  Perdana Saham Atau Pembatalan 
Penawaran Umum Perdana Saham 

 
Sesuai Peraturan No. IX.A.2, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat 
dilakukan dengan memenuhi ketentuan berikut: 
a. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran 

Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan: 
1) Terjadi keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi: 

a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 
(tiga) Hari Bursa berturut-turut; 

b) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan 
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau 

c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang 
ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11. 

2) Maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: 
a) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam 

paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran 
nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping 
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi 
tersebut dalam media massa lainnya; 

b) Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran 
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam poin a); 

c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling 
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan 

d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang 
sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib 
mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja 
sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut. 

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali 
masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut: 
1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 
8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan 
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang 
menjadi dasar penundaan; 

2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa 
Penawaran Umum; 

3) Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi 
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa 
Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum 
dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, 
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan 

4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling 
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud. 

 
Sesuai POJK No. 41/2020, penundaan masa penawaran umum atau pembatalan penawaran umum dapat dilakukan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) Dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum, Perseroan wajib 

melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran 
dalam rangka Penawaran Umum yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. 

2) Pengumuman penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum melalui Sistem 
Penawaran Umum Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1) wajib dilakukan paling lambat pada hari 
yang sama dengan pengumuman yang dilakukan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional. 
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3) Dalam hal terjadi kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik, Penyedia Sistem dapat melakukan 
penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian 
kegiatan Penawaran Umum. 

4) Dalam hal terjadi suatu keadaan lain di luar kemampuan dan kekuasaan Penyedia Sistem, Penyedia Sistem 
dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam Penawaran Umum atau tindakan lainnya dalam 
rangka penyelesaian kegiatan Penawaran Umum dengan persetujuan OJK. 

 
11. Pengembalian Uang Pemesanan  
 
Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang 
memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan 
terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan mengunakan Sistem Penawaran 
Umum Elektronik. 
 
Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian 
uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang 
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga. 
 
Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal 
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, 
yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan 
yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan 
Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam 
Peraturan OJK No. 41/2020. 
 
12. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham 
 
Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik 
dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau 
menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui 
penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan. 
 
Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin 
wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal 
pencatatan Efek di Bursa Efek. 
 
13. Lain-lain 
 
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian saham 
secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing Penjamin Emisi Efek terdapat 
pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh pemesan yang sama, maka Penjamin 
Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut. 
 
Keterlambatan kinerja Partisipan Admin dan/ atau Partisipan Sistem sehubungan dengan Sistem Penawaran Umum 
Elektronik yang disebabkan keadaan kahar atau setiap kejadian di luar kemampuan Partisipan Admin dan/ atau 
Partisipan Sistem, bukan merupakan tanggung jawab Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/ atau Penjamin 
Emisi Efek. 
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR 
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 

 
 
Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus 
Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah pada tanggal 16 Februari 2023 pada Sistem Penawaran Umum 
Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. 
 
 

PARTISIPAN ADMIN 

 
 

PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA 
 

Menara Imperium Lt. 21 
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur 

Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 
Telp: 021 2854 8858 
Fax: 021 8370 1618 

 
 

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK 

  

 

 
PT BRI DANAREKSA SEKURITAS PT MIRAE ASSET SEKURITAS 

INDONESIA 
PT SUCOR SEKURITAS  PT SAMUEL SEKURITAS 

INDONESIA 
    

Gedung BRI II Lt. 23 District 8 Treasury Tower Lt. 50 Sahid Sudirman Center, Lt. 12 Menara Imperium Lt. 21 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-54 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 86 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur 

Jakarta 10210 Jakarta 12190 Jakarta 10220 Setiabudi, Jakarta Selatan 12980 
Telp: (021) 509 4100 ext Telp: (021) 5088 7000 Telp: (021) 8067 3000 Telp: (021) 2854 8858 

Fax: (021) 2520 990 Fax: (021) 5088 7001 Fax: (021) 2788 9288 Fax: (021) 8370 1618 
Email: 

BRIDS.ProjectNSS@danareksasekuritas.co.id 
Email: ib@miraeasset.co.id Email: ib@sucorsekuritas.com Email: investmentbanking@samuel.id 

    
    
    

Penjamin Emisi Efek 
(akan ditentukan kemudian) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a 
 
 
 

474 

XVII.PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
 
 
Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum 
Budiarto Law Partnership. 
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No. 4096/JP/BLP/II/2023 
 
Jakarta, 15 Februari 2023 
 
Kepada Yth.  
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
Menara Imperium Lt 20 Suite C 
JL. HR. Rasuna Said Kav No 1 
Kelurahan Guntur 
Kacamatan Setiabudi 
Kota Jakarta Selatan 
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
 
U.P. : Direksi 
 
Perihal :  Pendapat Hukum Atas Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dalam rangka Penawaran Umum 

Perdana oleh PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk.  
 
 
Dengan hormat,  
 
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal (“UUPM”), PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk (“Perseroan”) suatu 
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan 
berkedudukan di Jakarta, bermaksud untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa 
Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) untuk melakukan penawaran umum perdana saham sebanyak-
banyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu 
tiga ratus) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp50,- (lima 
puluh Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 15% (lima belas persen) dari modal yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat 
dengan harga Penawaran sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) setiap saham hingga 
Rp190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”). 
Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan 
dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang 
digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran 
Umum ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp677.964.707.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh 
miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tujuh ribu Rupiah). 
 
Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 
1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus 
lima puluh) atau sebanyak 8,82% (delapan koma delapan dua persen) dari total jumlah saham 
ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum 
Saham Perdana ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah efek 
yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama 
yang bernilai nominal Rp50 (lima puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar 
Rp182,- (seratus delapan puluh dua Rupiah) sampai dengan Rp285,- (dua ratus delapan puluh lima 
Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp324.709.412.300,- (tiga ratus 
dua puluh empat miliar tujuh ratus sembilan juta empat ratus dua belas ribu tiga ratus Rupiah) hingga 
sebesar Rp508.473.530.250,- (lima ratus delapan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga 
puluh ribu dua ratus lima puluh Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sejak 
diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai 
tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran Seri I diberikan secara cuma-
cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar 
penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. 
Setiap pemegang 2 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran
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memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan 
dalam pertopel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk 
hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I 
tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, 
tidak bernilai dan tidak berlaku. 
  
Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya 
adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada 
pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah 
ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara 
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek 
terlebih dahulu. 
 
Rencana Perseroan tekait penawaran Waran Seri I ini masih memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan 
OJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam 
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yakni tidak melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari 
jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran 
disampaikan kepada OJK. Rencana Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri I ini, Perseroan 
telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam 
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 18 tanggal 4 
November 2022, yang dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S,H., M.Kn., pada waktu itu 
notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0080260.AH.01.02.Tahun 
2022 tanggal 7 November 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi 
Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. AHU-AH.01.03-0310214 tanggal 7 November 
2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Nusantara Sawit Sejahtera 
Tbk No. AHU-AH.01.09-0073146 tanggal 7 November 2022, yang ketiganya telah didaftarkan dalam 
Daftar Perseroan No. AHU-0222346.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 November 2022 (“Akta 
Perseroan No. 18/2022”). 
 
Selain persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, atas rencana Penawaran Umum 
dan penerbitan Waran Seri 1 ini, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak ketiga manapun. 
Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki kewajiban perizinan/persetujuan/pemberitahuan dalam rangka 
Penawaran Umum Perseroan dari/kepada instansi pemerintah yang berwenang, yang mana hal 
tersebut juga telah dipertegas oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan 
tanggal 30 Januari 2022. 
 
Dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham melalui Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-
biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum, akan digunakan oleh Perseroan untuk 
membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru dan modal kerja entitas 
anak (“Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum”). Dana tersebut akan disimpan 
Perseroan dan akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada entitas anak sesuai 
dengan kebutuhan dan waktu yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. PT Borneo Sawit Perdana (“BSP”) dengan rincian sebagai berikut: 

 
a. Sekitar 29,8% (dua puluh sembilan koma delapan persen) akan digunakan untuk 

kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun 
fasilitas pabrik kelapa sawit di atas lahan seluas 40 ha dengan kapasitas produksi 60 
ton TBS/jam. 

 
BSP telah menguasai bidang tanah yang akan dibangun fasilitas pabrik kelapa sawit 
BSP berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 00070 yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, telah memperoleh Izin Mendirikan 
Bangunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur No. 647/289/DPMPTSP/IMS/2021 
tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang ditetapkan oleh Kantor Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 26 
Juli 2021, telah memperoleh persetujuan lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati 
Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.45/0105/Huk-DLH/2022 
tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan 
Perkebunan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit dan Fasilitas Penunjangnya di 
Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Seranau Kabupaten Kotawaringin Timur 
Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Borneo Sawit Perdana, serta saat ini pengurusan 
Izin Usaha Industri dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(PKKPR) BSP sedang dibantu oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn, pada waktu 
itu notaris di Kota Depok sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan No. 
02/SKet/MSA/II/2023 yang diterbitkan oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn 
tanggal 10 Februari 2023.  

 
Dalam melaksanakan pembangunan fasilitas pabrik, BSP telah melakukan perjanjian 
dengan pihak ketiga, yaitu PT Fortuna Kontraktor, untuk membangun fasilitas pabrik 
kelapa sawit berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:  

 
No. Nomor Surat Deskripsi Lokasi Nilai Perjanjian 
(1) Surat 

Perjanjian Kerja 
No. 
JMRM/JKTO/0
17/10/2021-
Pek. Civil 
tanggal 27 
Oktober 2021  

Pekerjaan 
Sipil Pada 
Pembangun
an Pabrik 
Kelapa 
Sawit 

Desa Rubung 
Buyung, 
Kecamatan 
Cempaga, 
Kabupaten 
Kotawaringin 
Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah 

Rp84.012.160.000,
00 (Delapan Puluh 
Empat Miliar Dua 
Belas Juta Seratus 
Enam Puluh Ribu 
Rupiah) 

(2) Surat 
Perjanjian Kerja 
No. 
JMRM/JKTO/0
15/06/2022-
BGN tanggal 2 
Juni 2022 

Pembangun
an 
Perumahan 
Dan 
Fasilitas 
Lainnya Di 
Pabrik 
Kelapa 
Sawit 

Kabupaten 
Kotawaringin 
Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah 
yang juga dikenal 
dengan nama 
Pabrik Kelapa Sawit 
Jemaras 

Rp19.330.772.241,
00 (Sembilan Belas 
Miliar Tiga Ratus 
Tiga Puluh Juta 
Tujuh Ratus Tujuh 
Puluh Dua Ribu 
Dua Ratus Empat 
Puluh Satu Rupiah) 

 
Adapun aset tetap berupa mesin dan alat berat yang telah dipesan oleh BSP dan akan 
digunakan pada saat mengoprasikan pabrik kelapa sawit tersebut adalah sebagai 
berikut: 
 

No. Nama 
Vendor 

Bukti 
Pemesanan 

Jenis Mesin 
dan/atau Alat Berat 

Jumla
h 

Mata 
Uang Harga 

i. Pembelian Aset Tetap (dalam mata uang Rupiah/Rp) 

(1)  Boilerme
ch 

JMRM/HO/
PO/01/22/0

002 

Boiler 40 Tons/hr. 22 
Bar(G) Pressure 1 Unit Rp 15.000.0

00.000 

(2)  Boilerme
ch 

JMRM/HO/
PO/10/22/0

002 
Deaerator 60M3/hr 1 Unit Rp 2.500.00

0.000 

(3)  Danfoss 
JMRM/HO/
PO/05/22/0

001 
Jasa Instalasi Mesin - Rp 964.544.

350 
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No. Nama 
Vendor 

Bukti 
Pemesanan 

Jenis Mesin 
dan/atau Alat Berat 

Jumla
h 

Mata 
Uang Harga 

(4)  Mugi 
JMRM/HO/
PO/08/22/0

001 

Jembatan timbang 
kapasitas 40 ton 1 Unit Rp 430.000.

000 

(5)  Mugi 
JMRM/HO/
PO/08/22/0

002 

Jembatan timbang 
kapasitas 40 ton 1 Unit Rp 430.000.

000 

(6)  Alam 
Pelita 

JMRM/HO/
PO/12/22/0

002 
Mixer Tank 2 Unit Rp 208.000.

000 

(7)  Ometrac
o 

JMRM/HO/
PO/11/22/0

001 

Boge Screw 
Compressor 1 Unit Rp 288.300.

000 

(8)  Bina 
Pertiwi 

JMRM/HO/
PO/12/22/0

004 

GENSET 705 Kva 
(Prime), 776 Kva 

(Standby) 
2 Unit Rp 3.300.00

0.000 

(9)  Bina 
Pertiwi 

JMRM/HO/
PO/12/22/0

003 

GENSET 276 kVA 
(Prime), 303 kVA 

(Standby) 
1 Unit Rp 660.000.

000 

(10)  Jayatech 
JMRM/HO/
PO/01/23/0

006 
Ripple Mill 8 ton/jam 4 Unit Rp 276.000.

000 

(11)  Foresta 
Transtek 

JMRM/HO/
PO/10/22/0

001 
Crane Grapple 1 Unit Rp 1.820.00

0.000 

Subtotal: Rp 25.876.8
44.350 

ii. Pembelian Aset Tetap (dalam mata uang Asing) 

(1)  

Danfos 
JMRM/HO/
PO/04/22/0

001 

Loading Ramp 
Hydraulics Systems 
for (20-doors) Twin 
Drive - 2 x 5.5Kw 

 

1 Unit USD 19.267 

(2)  

FFB Conveyor #1 
Hydraulic Systems 
Twin Drive (Dual 
speed) - 30Kw 

 

1 Unit USD 32.212 

(3)  

FFB Conveyor #2 
Hydraulic Systems 
Twin Drive (Dual 
speed) - 18.5Kw 

 

1 Unit USD 22.188 

(4)  

FFB Feeding Door 
Hydraulic Systems 

for 11 x Hopper Door 
- 4Kw 

1 Unit USD 14.969 

(5)  

TRANSFER 
CARRIAGE 

Hydraulics Systems 
(Dry End & Wet End) 

- 7.5Kw 

2 Unit USD 23.776 

(6)  
FFB Bay Hyd. 
Grouping: 2 x 

Sterilizer Doors and 
1 Unit USD 28.194 
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No. Nama 
Vendor 

Bukti 
Pemesanan 

Jenis Mesin 
dan/atau Alat Berat 

Jumla
h 

Mata 
Uang Harga 

2 x Drawbridge 
Hydraulic Systems - 

4Kw 
 

(7)  

SFB Bay Hyd. 
Grouping: 2 x 

Sterilizer Doors and 
2 x Drawbridge 

Hydraulic Systems - 
4Kw 

1 Unit USD 17.578 

(8)  Tipper Hydraulic 
Systems 1 Unit USD 17.154 

(9)  

SFB Conveyor 
Hydraulic Systems - 

Twin Drive (Dual 
speed) - 18.5Kw 

1 Unit USD 22.188 

(10)  
Undertow Linkchain 

#1 - #8 Hydraulic 
Systems 

1 Unit USD 93.019 

(11)  
Undertow linkchain 
Alloy Chain Grade 

80 Dia 5/8" 

600 
Unit USD 21.000 

(12)  
HAMMERLOCK DIA 
5/8"`for connecting 

linkchain 
8 Unit USD 360 

(13)  

Inclined Fruit 
Conveyor Hydraulic 
Systems Twin Drive 

(Dual speed) - 
18.5Kw 

1 Unit USD 24.850 

(14)  Sterilizer Steam 
Control Panel 1 Unit USD 41.989 

(15)  Back Pressure 
Control System 1 Unit USD 14.661 

(16)  Biaya Kirim - USD 35.859 

(17)  

Danfos 

JMRM/HO/
PO/04/22/0

002 
 

Transfer Carriage for 
10-ton Cage 2 Unit USD 69.730 

(18)  Drawbridges (for 2 
STERILIZERS) 4 Unit USD 31.140 

(19)  Tipper 10 ton 1 Unit USD 40.481 

(20)  Undertow System - 
Mechnical works 8 Unit USD 92.528 

(21)  
Indexer Structures 

(#1,#2) - FFB Bay & 
(#3) - Before tipper 

3 Unit USD 22.716 

(22)  Biaya Kirim - USD 22.004 
Total: USD 707.863 

(23)  
PMT 

JMRM/HO/
PO/01/22/0

001 

Turbin Shinko RB 
5M 1 Unit JPY 17.500.0

00 

(24)  Cadangan Gov valve 
Steam & Plug 1 Unit JPY 200.000 

Total: JPY 17.700.0
00 
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No. Nama 
Vendor 

Bukti 
Pemesanan 

Jenis Mesin 
dan/atau Alat Berat 

Jumla
h 

Mata 
Uang Harga 

(25)  

Alfa 
Laval 

JMRM/HO/
PO/03/22/0

002 
 

Decanter 2 Unit EUR 230.000 
(26)  1st Desanding 2 Unit EUR 14.000 

(27)  2nd Stage 
Desanding 2 Unit EUR 24.000 

(28)  Desanding Pumps 
20 HP 6 Unit EUR 21.000 

(29)  Oil Purifier PAPX 
307 3 Unit EUR 96.000 

(30)  Vacuum System VD 
15 1 Unit EUR 31.000 

(31)  Diskon - EUR (71.000) 
Total: EUR 345.000 

(32)  
Wang 
Yuen 

JMRM/HO/
PO/03/22/0

001 
 

Digester 5 Unit MYR 490.000 
(33)  Screw Press 5 Unit MYR 567.500 
(34)  Control Panel 5 Unit MYR 35.000 
(35)  Sterilizer door 4 Unit MYR 308.000 

Total: MYR 1.400.50
0 

*catatan: Sampai dengan PSH ini diterbitkan, Perseroan belum dapat menunjuk 
pekerjaan yang berkategori elektrikal untuk BSP dikarenakan proses tersebut baru 
akan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2023. 
 
Alasan dan pertimbangan BSP untuk membangun fasilitas pabrik kelapa sawit adalah 
untuk menambah kapasitas produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) demi 
meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi crude palm oil (CPO) melalui 
metode piping milik BSP. 

 
b. Sekitar 3,2% (tiga koma dua persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja 

modal/capital expenditure (CAPEX) BSP dalam membangun pembangunan terminal 
khusus pada tahun 2023 yang dilengkapi direct piping system dari lokasi pabrik kelapa 
sawit BSP sepanjang 1,5 km di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.  

 
BSP telah menguasai bidang tanah seluas 11,56 (sebelas koma lima puluh enam) 
hektar yang akan dibangun fasilitas terminal khusus BSP dengan bukti Akta 
Pengoperan dan Penyerahan Tanah No. 13 tanggal 21 Juli 2022, yang dibuat di 
hadapan Fitria Deni, S.H., M.Kn, pada waktu itu notaris di Kotawaringin Timur, antara 
Eko Heru Susanto sebagai pihak yang menyerahkan hak atas tanah kepada Enny 
Ekowati sebagai pihak yang mewakili Direksi BSP, telah memperoleh Surat No. 
A.829/AL.308/DJPL/E perihal Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan 
Terminal Khusus (Tersus) Perkebunan Buah Kelapa Sawit PT Borneo Sawit Perdana 
di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut 
tanggal 2 November 2022, yang menetapkan BSP telah memenuhi komitmen untuk 
membangun terminal khusus di Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, telah memperoleh persetujuan 
lingkungan hidup sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan 
Tengah No. 188.45/0105/Huk-DLH/2022 tanggal 17 Maret 2022 tentang Perubahan 
Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Perkebunan, Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit 
dan Fasilitas Penunjangnya di Kecamatan Cempaga dan Kecamatan Seranau 
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Borneo Sawit 
Perdana, serta saat ini Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang 
(PKKPR) BSP sedang dibantu oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn, pada waktu 
itu notaris di Kota Depok sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan No. 
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02/SKet/MSA/II/2023 yang diterbitkan oleh Mohamad Syaiful Azhar, S.H., M.Kn 
tanggal 10 Februari 2023. 

 
Sampai dengan tanggal PSH ini diterbitkan, proses pembangunan terminal khusus 
belum dapat dimulai karenakan BSP berencana baru akan membangun terminal 
khusus setelah pembangunan pabrik kelapa sawit BSP telah memasuki tahap akhir 
pembangunan, yaitu pada Kuartal IV 2023. Sehingga BSP belum melakukan 
penunjukan vendor. 

 
Sebagai catatan, berikut adalah anggaran yang telah BSP dalam pembangunan 
terminal khusus pada BSP: 
 

No. Kategori Mata 
Uang Harga 

(1) Non Konstruksi   
 - Biaya Teknisi IDR 2.005.553.780 
 - Biaya Perkerjaan IDR 510.577.480 
 Subtotal  2.516.131.260 
(2) Konstruksi   
 - Pekerjaan Persiapan IDR 921.887.396 
 - Pekerjaan Abutment IDR 8.053.975 
 - Pekerjaan Trestle IDR 569.017.418 
 - Pekerjaan Jettty IDR 2.392.783.018 
 - Pekerjaan Breasting Dolphin IDR 1.188.467.656 
 - Pekerjaan Catwalk IDR 24.924.846 
 - Pekerjaan Revetment (Talud) IDR 35.864.757.933 
 - Pekerjaan Pipe Support IDR 177.532.911 
 - Pekerjaan Tambahan IDR 9.525.761.760 
 - Pekerjaan Angkur IDR 1.810.681.827 
 Subtotal IDR 52.483.868.740 
 Total (IDR) IDR 55.000.000.000 

 
Alasan dan pertimbangan BSP untuk pembangunan terminal khusus adalah untuk 
menambah kapasitas produksi crude palm oil (CPO) dan palm kernel (PK) demi 
meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya distribusi crude palm oil (CPO) melalui 
metode piping milik BSP. 

 
c. Sekitar 9,4% (Sembilan koma empat persen) akan digunakan untuk pemenuhan modal 

kerja BSP dalam pembelian pupuk dan agrochemical atau bahan kimia pertanian. 
 

2. PT Bina Sarana Sawit Utama (“BSSU”) dengan rincian sekitar 47,0% (empat puluh tujuh 
persen) akan digunakan untuk kebutuhan biaya belanja modal/capital expenditure (CAPEX) 
BSSU dalam melakukan penanaman baru tanaman kelapa sawit. 
 
Dari total anggaran biaya belanja modal yang dibutuhkan BSSU tersebut akan digunakan 
untuk: 

 
a. sekitar 15,7% (lima belas koma tujuh persen) akan digunakan untuk melanjutkan 

proses pembebasan lahan atas lahan seluas 6831 ha agar dapat menjadi Hak Guna 
Usaha; 

 
b. sekitar 7,5% (tujuh koma lima persen) akan digunakan untuk pembiayaan proses 

pembibitan tanaman kelapa sawit; dan 
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c. sekitar 23,8% (dua puluh tiga koma delapan persen) untuk pembiayaan dan 
pemupukan tanaman selama periode TBM pada tahun ke 0–3 hingga direklasifikasi 
menjadi TM pada tahun ke 4.  

 
Penanaman tersebut akan dikerjakan dalam 4 tahap di atas tanah seluas 7.000 ha selama 
periode tahun 2023–2026, dengan perincian sebagai berikut: 
 
No Tahap Luas Tahun Lokasi 
(1) I 1.000 2023 Desa Karukus, Manis, Pujon, dan Marapit, 

Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan Tengah 

(2) II 1.500 2024 
(3) III 2.000 2025 
(4) IV 2.500 2026 

 
BSSU telah memperoleh izin usaha perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas No. 
262/DPMPTSP Tahun 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan PT Bina Sarana Sawit Utama 
yang ditetapkan oleh Bupati Kapuas tanggal 31 Mei 2018, surat kelayakan lingkungan hidup 
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/377/2017 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas 
Tengah dan Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh BSSU 
yang ditetapkan pada tanggal 13 September 2017, telah memperolah izin lingkungan 
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/378/2017 tentang Izin 
Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Tengah dan 
Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT Bina Sarana 
Sawit Utama yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah tanggal 13 September 2017, 
serta telah menguasai sebagian lahan yang akan ditanami yaitu seluas 169 (seratus enam 
puluh sembilan) hektar sebagaimana dibutikan dengan adanya 93 (sembilan puluh tiga) Surat 
Keterangan Penyerahan Tanah kepada BSSU. 

 
Alasan dan pertimbangannya adalah Perseroan ingin melanjutkan proses pembebasan lahan 
serta memiliki biaya pembibitan tanaman kelapa sawit yang membutuhkan waktu 4 tahun 
sampai tanaman tersebut masuk ke dalam kategori tanaman menghasilkan sehingga dapat 
menghasilkan produk tandan buah segar (TBS) yang dapat dijual secara komersial. Sebagai 
catatan BSSU sudah beroperasi namun belum secara komersial. 

 
3. PT Prasetya Mitra Muda (“PMM”) dengan rincian sekitar 10,6% (sepuluh koma enam persen) 

akan digunakan untuk pemenuhan modal kerja PMM dalam pembelian pupuk dan 
agrochemical atau bahan kimia pertanian. 
 

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan 
digunakan Perseroan untuk mengalokasikan belanja modal ke Entitas Anak Perseroan dengan 
mekanisme penyertaan modal. Sebagai catatan mengingat dana yang diterima oleh Perseroan belum 
dapat memenuhi kebutuhan penanaman pada BSSU, maka hasil dana dari Hasil Pelaksanaan Waran 
Seri I merupakan juga salah satu alternatif pendanaan selain dana yang diuraikan pada sumber dana 
alternatif. Sehingga dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan 
seluruhnya untuk penyertaan modal kepada BSSU sebagai biaya belanja modal/capital expenditure 
(CAPEX) yang dibutuhkan BSSU dalam pembiayaan proses pembebasan lahan, pembibitan dan 
pemupukan tanaman kelapa sawit. 
 
Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan alokasi dana yang akan diperoleh Perseroan 
dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi 
Benturan Kepentingan (“Peraturan OJK No. 42/2020”), namun demikian dikecualikan dari kewajiban 
prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan kewajiban-kewajiban 
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi 
tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan entitas anak Perseoan, BSP, BSSU, dan 
PMM, yang sahamnya dimiliki Perseroan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan 



 

9 

 

puluh sembilan persen) dari modal disetor masing-masing entitas anak Perseroan dan telah menjadi 
entitas anak Perseroan lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk 
melaporkan transaksi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ke OJK paling lambat pada 
akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya transaksi.  
 
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana 
Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah 
tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan 
mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Tahunan Perseroan. 
Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK wajib dibuat secara berkala setiap 
6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran 
Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen 
keuangan yang aman dan likuid.  
 
Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil 
Penawaran Umum ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta 
alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan 
penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham 
Perseroan dalam RUPS. 
 
Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan 
menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, ataupun pinjaman lainnya dari pihak ketiga sebagai 
sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut. 
 
Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, telah ditandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk. No. 32 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah 
dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
Nomor 74 tanggal 27 Januari 2023 antara Perseroan sebagai Emiten dan PT BRI Danareksa Sekuritas, 
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas masing-
masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sebagai Penjamin Emisi Efek, keduanya dibuat 
di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu notaris 
di Jakarta Pusat (“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”). Sesuai dengan Perjanjian Penjaminan Emisi 
Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek sekaligus sebagai Penjamin Emisi, berjanji dan mengikatkan diri 
atas dasar kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan 
yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan masa penawaran sesuai 
dengan bagian penjaminannya yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian 
tambahan/perubahan/addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.  
 
Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh 
OJK, kami, Widjojo Budiarto, S.H., dari kantor Konsultan Hukum BUDIARTO Law Partnership, 
beralamat di AXA Tower – Kuningan City, Lantai 28, #2803, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan – 
Setiabudi, Jakarta 12940, yang terdaftar sebagai Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal (Konsultan 
Hukum Pasar Modal) pada kepada OJK berdasarkan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar 
Modal No. STTD-KH-148/PM.2/2018 tanggal 18 Mei 2018, dan yang telah terdaftar sebagai anggota 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) dengan No. 200408, telah ditunjuk oleh 
Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No. 005/NSS/SP/IV/2021 tanggal 26 April 2022, untuk 
memberikan Pendapat Segi Hukum (“Pendapat Segi Hukum”), Pendapat Segi Hukum mana 
didasarkan pada pemeriksaan dari segi hukum (“Pemeriksaan Hukum”) yang tercantum dalam 
laporan atas Pemeriksaan Hukum (selanjutnya disebut “Laporan Pemeriksaan Segi Hukum“) No. 
4095/JP/BLP/II/2023 tanggal 15 Februari 2023, yang dilakukan terhadap Perseroan sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada UUPM 
dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”). 
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Tugas utama kami sebagai konsultan hukum independen dalam rangka Penawaran Umum ini adalah 
untuk memeriksa aspek hukum Perseroan serta menerbitkan Pendapat Segi Hukum atas Perseroan 
dengan berpedoman pada Standar Profesi HKHPM, sebagaimana yang termaktub dalam Keputusan 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 
tentang Perubahan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 
tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan telah memuat hal-hal yang 
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan 
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau 
Sukuk dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus 
dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, dan sebagaimana 
diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM. 
 
Pemeriksaan Hukum yang kami lakukan terhadap Perseroan terhadap dokumen Perseroan sejak 
tanggal pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Segi Hukum ini, 
kecuali sehubungan dengan anggaran dasar yang hanya mencakup anggaran dasar pada saat 
pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta riwayat permodalan dan perubahan 
kepemilikan saham Perseroan dan entinas anak Perseroan yang terbatas pada 3 (tiga) tahun sebelum 
penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan dengan Penawaran Umum. 
 
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan 
Pemeriksaan Segi Hukum, serta dengan tunduk pada asumsi dan kualifikasi yang kami sebutkan pada 
bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat Segi Hukum kami adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Perseroan 

 
1.1 Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama “PT Nusantara Sawit 
Sejahtera”, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT 
Nusantara Sawit Sejahtera No. 01 tanggal 1 April 2009 yang telah diubah berdasarkan Akta 
Perubahan PT Nusantara Sawit Sejahtera No. 14 tanggal 12 Juni 2009, yang keduanya dibuat 
di hadapan Engawati Gazali, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian 
Perseroan”), dimana Akta Pendirian Perseroan tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. 
Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui 
Surat Keputusannya No. AHU-28662.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 2009, telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0037228.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Juni 
2009, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 57 tanggal 17 Juli 2009, TBNRI No. 18815. 
 
Dengan telah disahkannya Akta Pendirian Perseroan oleh Menkumham, maka Perseroan telah 
didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia. 

 
Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan tersebut telah diubah 
beberapa kali dimana terakhir kali diubah dengan Akta Perseroan No. 18/2022, para pemegang 
saham Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut: 
 
a. perubahan status Perseroan yang semula Perseroan Terbatas Tertutup menjadi 

Perseroan Terbatas Terbuka; 
 

b. menyetujui rencana Perseroan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial 
Public Offering); 

 
c. mengeluarkan: 
 

i. saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-
banyaknya 3.568.235.300 (tiga miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua 
ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus) saham baru (“Saham Baru”) atau 
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sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor 
Perseroan setelah penawaran umum dengan nilai nominal masing-masing 
saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), dengan harga penawaran yang 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 
 

ii. menerbitkan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 1.784.117.650 (satu miliar 
tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh belas ribu enam ratus lima 
puluh) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 8,82% (delapan koma delapan 
puluh dua persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat 
pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan dengan ketentuan 
setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan mendapatkan 1 (satu) Waran Seri 
I dan setiap Waran Seri I dapat untuk membeli 1 (satu) saham baru, yang 
seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas 
pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia. 

 
Sehubungan dengan keputusan tersebut para pemegang saham Perseroan 
menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas 
penawaran atau penjualan saham baru sesuai ketentuan dalam Pasal 43 Undang-
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam rangka penawaran 
umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut; 

 
d. melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan 

untuk mengambil bagian terlebih dahulu (right of first refusal) atas saham baru yang 
disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; 
 

e. menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan 
di Bursa Efek Indonesia; 

 
f. memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi 

Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan putusan-putusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada: 

 
i. membuat dan menandatangani Prospektus Ringkas, Prospektus dan 

dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses Initial Public Offering 
sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal 
dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; 
 

ii. mengumumkan Prospektus Ringkas, Prospektus dan/atau dokumen-dokumen 
lain yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan 
Peraturan Bursa Efek Indonesia dalam surat kabar; 
 

iii. membuat dan menandatangani Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian 
Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum, dan perjanjian lainnya 
yang diperlukan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan 
Initial Public Offering sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-
undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-
peraturan Pasar Modal dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; 
 

iv. menunjuk para profesi penunjang (termasuk tetapi tidak terbatas pada 
Konsultan Hukum, Notaris, Akuntan Publik, dan Penjamin Emisi Efek); 
 

v. menunjuk Biro Administrasi Efek; 



 

12 

 

 
vi. membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan 

Pendaftaran dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa 
Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia atau Bursa Efek Indonesia; 
 

vii. memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan dan diminta oleh 
instansi instansi terkait sehubungan dengan rencana Perseroan untuk 
melakukan Initial Public Offering; 
 

viii. membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, 
surat, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan 
rencana Perseroan untuk melakukan Initial Public Offering; 
 

ix. meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi-instansi yang 
berwenang sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan Initial 
Public Offering, 

 
seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan sebagaimana disyaratkan dalam perundang-
undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar Modal 
dan/atau Peraturan OJK dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia. 

 
g. perubahan seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan 
 
h. memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan 

dengan memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) 
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan 
pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama menjabat sebagai anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sejauh Tindakan tersebut tercermin dalam 
buku Perseroan, dan seketika itu mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
yang baru. 
 

1.2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah sah memuat seluruh ketentuan yang 
dipersyaratkan dalam UUPT dan telah memuat semua ketentuan yang dipersyaratkan oleh 
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. IX.J.1 
tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek 
Bersifat Ekuitas Publik dan Perusahaan (”Peraturan Bapepam-LK No. IX. J.1”), Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi Dan Dewan 
Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (”Peraturan OJK No. 33/2014”), dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Dan 
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, kecuali terdapat 
beberapa akta perubahan anggaran dasar Perseroan belum mendapat bukti pengumuman di 
Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
(“TBNRI”). Namun, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, kewajiban TBNRI 
merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman 
pada BNRI dan TBNRI tersebut tidak memiliki dampak material. 

 
1.3 Pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham 

dalam Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT 
Nusantara Sawit Sejahtera No. 36 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Esther 
Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Kota Tangerang (“Akta Perseroan 
No. 36/2021”). Akta Perseroan No. 36/2021 telah diterima dan dicatat dalam database Sistem 
Administrasi Badan Hukum Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan 
Perubahan Anggaran Dasar PT Nusantara Sawit Sejahtera No. AHU-AH.01.03-0336645 
tanggal 28 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0094857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 dan telah diumumkan pada BNRI No. 
075, TBNRI No. 029281 tanggal 17 September 2021. Struktur permodalan dan susunan 
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kepemilikan saham dalam Perseroan dinyatakan kembali dalam Akta Perseroan No. 03/2022, 
yakni sebagai berikut:  
 

KETERANGAN 
NILAI NOMINAL 

Rp50,00 per saham PERSENTASE 
(%) Rupiah Jumlah Saham 

Modal Dasar 4.000.000.000.000 80.000.000.000  
Modal Ditempatkan dan Modal 
Disetor 1.011.000.000.000 20.220.000.000 100 

Pemegang Saham: 
a. PT Mitra Agro Dharma 

Unggul 597.642.000.000 11.952.840.000 59,11 

b. Ir. Teguh Patriawan 173.090.000.000 3.461.800.000 17,12 
c. PT Nusantara Makmur 

Lestari 108.683.000.000 2.173.660.000 10,75 

d. Yantoni Kerisna 62.035.000.000 1.240.700.000 6,14 
e. Thomas Tampi 50.550.000.000 1.011.000.000 5,00 
f. PT Bina Palangka 

Makmur 19.000.000.000 380.000.000 1,88 

Jumlah Saham Dalam Portepel 2.989.000.000.000 59.780.000.000  
 
Struktur modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan di atas secara umum 
adalah benar, sah, dan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara umum tiap-tiap perubahan 
permodalan Perseroan telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan 
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku kecuali untuk beberapa 
perubahan struktur permodalan Perseroan kami tidak menerima surat penerimaan 
pemberitahuannya dari Menkumham, bukti penyetoran modal, dan/atau pengumumannya di 
dalam BNRI dan TBNRI. Meskipun demikian, Perseroan selalu dapat membuktikan 
kesinambungan dan keabsahan struktur permodalannya pada yang mana juga didukung 
dengan tercerminnya jumlah modal modal disetor dan ditempat Perseroan pada Laporan 
Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 20219 serta 
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang 
berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, Laporan Auditor 
Independen No. 02383/2.1032/AU.1/01/1179-2/1/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, Laporan 
atas Reviu Informasi Keuangan Interim No. 00573/2.1032/JL.0/01/1179- 1/1/XII/2022 tanggal 
7 Desember 2022, Laporan Auditor Independen No. 02382/2.1032/AU.1/01/1179- 1/1/XII/2022 
tanggal 7 Desember 2022, Laporan Auditor Independen No. 02380/2.1032/AU.1/01/0685-
3/1/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022, yang seluruhnya diterbitkan oleh Kantor Akuntan 
Publik Purwanto, Sungkoro & Surja telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan (secara 
kolektif, “Laporan Keuangan Perseroan”); dan (ii) berdasarkan hasil pencarian profil dalam 
database dalam jaringan (online) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Menkumham 
telah mencatat adanya perubahan struktur permodalan tersebut. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan telah melaksanakan kewajibannya 
untuk mencatat setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam Daftar Pemegang 
Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) UUPT serta 
mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 
50 ayat (2) UUPT. 
 
Sehubungan dengan pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum, 
Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan 
Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum (“Peraturan OJK No. 25/2017”), 
setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi 
dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 
6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang 
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mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 
(delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum 
Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, tidak ada pemegang saham 
Perseroan yang wajib tunduk dengan ketentuan larangan pengalihan saham berdasarkan 
Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017. Hal ini dikarenakan tidak terdapat pemegang 
saham Perseroan yang mengambil bagian saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) 
bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK. 
 
Perseroan juga telah menyampaikan laporan pemilik manfaat kepada Menkumham melalui 
sistem Administrasi Hukum Umum pada tanggal 25 Mei 2022, pada penyampaian tersebut 
dinyatakan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Eunice M Satyono. Hal tersebut juga 
telah dikonfimasi oleh Perseroan melalui Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Februari 
2023, yang menyatakan bahwa pengendali akhir Perseroan adalah Eunice M Satyono melalui 
kepemilikan sahamnya di PT Mitra Agro Dharma Unggul yang merupakan pemegang saham 
terbesar Perseroan. Lebih lanjut para pemegang Perseroan juga telah menetapkan Eunice M 
Satyono sebagai pihak pengendali Perseroan berdasarkan keputusan sirkuler para pemegang 
saham Perseroan tanggal 20 Mei 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal. 

 
1.4 Susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan telah diubah beberapa kali dimana 

terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perseroan No. 18/2022, berdasarkan Akta 18/2022 
susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut: 
 

Jabatan Nama 
 

Tanggal Efektif Penunjukkan 
 

Direktur Utama Ir. Teguh Patriawan 4 November 2022 
Direktur Miniwati Kasmita 4 November 2022 
Direktur Kurniadi Patriawan 4 November 2022 

Komisaris Utama Ester Hartati Satyono 4 November 2022 
Komisaris Independen Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy 4 November 2022 

Komisaris Robiyanto 4 November 2022 
 
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah 
dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan OJK No. 
33/2014 terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
Perusahaan Publik.  
 
Lebih lanjut, susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK 
No. 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 
2 orang anggota Direksi. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan 
Pasal 20 Peraturan OJK No. 33/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris emiten atau 
perusahaan publik paling kurang 2 orang anggota dan apabila Dewan Komisaris terdiri dari 
lebih dari 2 orang anggota, maka paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan 
Komisaris adalah Komisaris Independen. 

 
1.5 Perseroan telah mengangkat sekertaris perusahaan dan membentuk komite-komite 

sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai 
berikut: 
 
a. Komite Audit 

 
i. Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan 

Dewan Komisaris PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. 
002/DEKOM/IX/2021 tentang Pengangkatan Komite Audit tanggal 25 
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September 2021, dimana anggota Komite Audit yang ditetapkan adalah 
sebagai berikut: 

 
(1) Ketua  : Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy 
(2) Anggota 1 : Budi Wijana 
(3) Anggota 2 : Erni 

 
Pengangkatan Komite Audit di atas sudah sesuai dengan persyaratan yang 
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan dan Pelaksanaan Komite Audit (“Peraturan OJK No. 55/2015”). 
 

ii. Perseroan telah memiliki Piagam (Charter) Komite Audit tertanggal 24 
September 2021 yang ditetapkan oleh Ester Hartati Satyono selaku Komisaris 
Utama, Robiyanto selaku Komisaris, Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy selaku 
Komisaris Independen, Ir. Teguh Patriawan selaku Direktur Utama, Miniwati 
Kasmita selaku Direktur, dan Kurniadi Patriawan selaku Direktur. Piagam 
(Charter) Komite Audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK 
No. 55/2015. 

 
b. Sekertaris Perusahaan 

 
i. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Petrus Herobe Whiskynanto 

sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT 
Nusantara Sawit Sejahtera Tbk. No. 002/DIR/IX/2021 tentang Penunjukan 
Sekretaris Perusahaan tanggal 26 September 2021. 
 
Penunjukan dan pengangkatan Sekertaris Perusahaan di atas sudah sesuai 
dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 
35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan 
Publik (“Peraturan OJK No. 34/2014”). 
 

ii. Perseroan telah memiliki Piagam Sekretaris Perusahaan tanggal 24 
September 2021 yang ditetapkan oleh Ester Hartati Satyono selaku Komisaris 
Utama, Robiyanto selaku Komisaris, Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy selaku 
Komisaris Independen, Ir. Teguh Patriawan selaku Direktur Utama, Miniwati 
Kasmita selaku Direktur, dan Kurniadi Patriawan selaku Direktur. Piagam 
Sekertaris Perusahaan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK 
No. 34/2014. 

 
c. Unit Audit Internal 

 
i. Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Titus Andy Kurnia sebagai Kepala 

Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 
001/DIR/IX/2021 tentang Kepala Unit Audit Internal tanggal 26 September 
2021. 
 
Penunjukan dan pengangkatan Kepala Unit Audit Internal di atas sudah sesuai 
dengan persyaratan yang diatur dalam 
 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015 tentang 
Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal 
(“Peraturan OJK No. 56/2015”). 
 

ii. Perseroan telah memiliki Piagam (Charter) Audit Internal tanggal 24 
September 2021, yang ditetapkan oleh Ester Hartati Satyono selaku Komisaris 
Utama, Robiyanto selaku Komisaris, Dr. Ir. Haji Rachmat Pambudy selaku 
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Komisaris Independen, Ir. Teguh Patriawan selaku Direktur Utama, Miniwati 
Kasmita selaku Direktur, dan Kurniadi Patriawan selaku Direktur. Piagam 
Piagam (Charter) Audit Internal tersebut telah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan OJK No. 56/2015. 

 
d. Komite Nominasi dan Remunerasi 

 
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan 
Publik (“Peraturan OJK No. 34/2014”), pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi 
wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. 
 
Fungsi nominasi dan remunerasi di dalam Perseroan dilaksanakan oleh Dewan 
Komisaris Perseroan. 
 
Atas hal tersebut, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 34/2014 
mewajibkan Dewan Komisaris Perseroan untuk menyusun pedoman dalam 
melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi dengan ketentuan paling kurang 
memuat: 

 
i. tugas dan tanggung jawab;  
 
ii. tata cara dan prosedur kerja;  
 
iii. penyelenggaraan rapat; dan 

 
iv. sistem pelaporan kegiatan. 
 
Dewan Komisaris Perseroan telah membuat pedoman Dewan Komisaris dalam 
pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan yang dituangkan dalam 
Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 24 September 2021 dan ditetapkan 
oleh Ester Hartati Satyono sebagai Komisaris Utama, Robiyanto Komisari, dan Dr. Ir. 
Haji Rachmat Pambudy sebagai Komisaris Independen. 

 
1.6 Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) UUPT, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 

(“RUPST”) wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. 
Perseroan telah melaksanakan RUPST untuk periode tahun buku 2021 berdasarkan Surat 
Keputusan Para Pemegang Saham. PT. Nusantara Sawit Sejahtera yang ditandatangani 
dibawah tangan secara sirkuler dan terakhir ditandatangani oleh para pemegang saham pada 
tanggal 20 Mei 2022. 
 

1.7 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan 
ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia nomor 64200) dan aktivitas konsultan manajemen lainnya (Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia nomor 70209). 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha 
sebagai berikut: 
 
a. kegiatan usaha utama Perseroan mencakup: 

 
i. kegiatan dari perusahaan holding (holding companies) yaitu perusahaan yang 

menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan 
utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut “Holding Companies” tidak 
terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya 



 

17 

 

mencakup jasa yang diberikan penasehat (counsellors) dan perunding 
(negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. 
 

ii. ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan 
permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan 
strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan 
kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya 
manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan 
jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional 
berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan 
agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari 
metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur 
pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha 
dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi 
dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa 
pelayanan studi investasi infrastruktur. 

 
a. kegiatan usaha penunjang Perseroan mencakup: 

 
i. melakukan pembelian penyewaan atau tindakan lainnya untuk memperoleh 

hak kepemilikan maupun penggunaan atas tanah, bangunan, sarana 
transportasi, dan/atau obyek lainnya yang diperlukan dalam kegiatan usaha 
Perseroan; 
 

ii. melakukan kerjasama dengan pihak lain termasuk melakukan kemitraan; dan 
 

iii. kegiatan penunjang lain yang lazim dilakukan oleh perusahaan sejenis 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
Kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan sebagaimana dimaksud di 
atas telah diuraikan secara rinci dan jelas di dalam anggaran dasar Perseroan sebagaimana 
diatur dalam Ketentuan Nomor 4 hurud c dan d Peraturan IX.J.I – Lampiran Keputusan Ketua 
Bapepam-LK Nomor KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan 
Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik (“Peraturan 
IX.J.I”) dan telah sesuai dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
(“KBLI”) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang 
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”). 

 
1.8 Perseroan telah memperoleh izin-izin material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan 

usahanya dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, perizinan 
tersebut masih berlaku. 
 

1.9 Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan, yang 
diantaranya adalah: 
 
a. melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan berdasarkan Wajib Lapor 

Ketenagakerjaan nomor 12980.20220331.0005 yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 
2022 dan wajib untuk melakukan pelaporan kembali pada tanggal 31 Maret 2023; 
 

b. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum sebagaimana dibuktikan oleh 
Perseroan melalui Surat Edaran No. 019/SE/CEO-HO/HRD/XII/2021 tanggal 24 
Desember 2021 dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Oktober 2022 yang 
keduanya ditandatangani oleh Ir. Teguh Patriawan selaku Direktur Utama Perseroan; 
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c. mengikutsertakan karyawan Perseroan dalam program jaminan sosial sesuai dengan 
ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah oleh UU No. 11/2020 termasuk 
membayarkan iurannya, dan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 12 Juli 
2022, Perseroan telah mendaftarkan seluruh karyawannya dalam program jaminan 
sosial ketenagakerjaan dan kesehatan. 

 
Sampai dengan diterbitkannya Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang dalam tahap 
pengajuan pengesahan Peraturan Perusahaan melalui situs web Kementerian 
Ketenagakerjaan (https://pppkb.kemnaker.go.id/), yang mana pengajuan pengesahan 
Peraturan Perusahaan tersebut diajukan pada tanggal 2 Agustus 2022 dan saat ini dalam tahap 
koreksi . 
 
Atas ketiadaan Peraturan Perusahaan tersebut, berdasarkan Pasal 188 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (sebagaimana diubah), Perseroan dapat 
dikenai sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena merupakan tindak pidana pelanggaran. 

 
1.10 Perseroan memiliki beberapa aset yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan, 

yang diantaranya adalah sebagai berikut:  
 

a. Investasi Anak Perusahaan 
 
Perseroan memiliki aset berupa investasi anak perusahaan dalam bentuk penyertaan 
saham secara lansung, yang terdiri atas badan hukum sebagai sebagai berikut: 
 
i. PT Nusantara Sawit Persada (“NSP”), Perseroan memiliki Perseroan memiliki 

aset dalam bentuk penyertaan saham pada NSP sebanyak 475.036 (empat 
ratus tujuh puluh lima ribu tiga puluh enam) saham atau sebesar 99,99% 
(sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh 
saham yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh NSP. 
 
Kepemilikan saham oleh Perseroan pada NSP adalah sah dan didukung oleh 
dokumen-dokumen yang sah, serta Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan tersebut. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, sebanyak 475.036 (empat ratus tujuh puluh 
lima ribu tiga puluh enam) saham milik Perseroan pada NSP telah digadaikan 
kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham No. 33 
tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., 
M.H., notaris di Jakarta Pusat. 
 
Dalam hal penyertaan Perseroan pada NSP yang dijaminkan tersebut di 
kemudian hari dieksekusi akibat wanprestasi atau kegagalan pembayaran 
kembali oleh NSP kepada Bank Mandiri, maka hal tersebut dapat berdampak 
material dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena kegiatan 
usaha Perseroan adalah sebagai perusahaan holding, hal ini juga telah 
dikonfirmasi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 
14 Februari 2023. 
 

ii. PT Bina Sarana Sawit Utama ("BSSU”), Perseroan memiliki aset dalam bentuk 
penyertaan saham pada BSSU sebanyak 31.887 (tiga puluh satu ribu delapan 
ratus delapan puluh tujuh) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang 
telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh BSSU. 
 

https://pppkb.kemnaker.go.id/
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Kepemilikan saham oleh Perseroan pada BSSU adalah sah dan didukung oleh 
dokumen-dokumen yang sah, serta Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan tersebut. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, harta kekayaan Perseroan dalam bentuk 
penyertaan saham pada BSSU ini tidak sedang dibebankan dengan hak 
jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak 
ketiga. 

 
iii. PT Borneo Sawit Perdana ("BSP”), Perseroan memiliki aset dalam bentuk 

penyertaan saham pada BSP sebanyak 283.464 (dua ratus delapan puluh tiga 
ribu empat ratus enam puluh empat) saham atau sebesar 99,99% (sembilan 
puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham 
yang telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh BSP. 
 
Kepemilikan saham oleh Perseroan pada BSP adalah sah dan didukung oleh 
dokumen-dokumen yang sah, serta Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan tersebut. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, sebanyak 283.464 (dua ratus delapan puluh 
tiga ribu empat ratus enam puluh empat) saham milik Perseroan pada BSP 
telah digadaikan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai 
Saham No. 56 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek 
Setia Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat. 
 
Dalam hal penyertaan Perseroan pada BSP yang dijaminkan tersebut di 
kemudian hari dieksekusi akibat wanprestasi atau kegagalan pembayaran 
kembali oleh BSP kepada Bank Mandiri, maka hal tersebut dapat berdampak 
material dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena kegiatan 
usaha Perseroan adalah sebagai perusahaan holding, hal ini juga telah 
dikonfirmasi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 
14 Februari 2023. 
 

iv. PT Prasetya Mitra Muda ("PMM”), Perseroan memiliki aset dalam bentuk 
penyertaan saham pada PMM sebanyak 193.260 (seratus sembilan puluh tiga 
ribu dua ratus enam puluh) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh 
sembilan koma sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang 
telah ditempatkan dan dikeluarkan oleh PMM. 
 
Kepemilikan saham oleh Perseroan pada PMM adalah sah dan didukung oleh 
dokumen-dokumen yang sah, serta Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan tersebut. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, sebanyak 193.260 (seratus sembilan puluh 
tiga ribu dua ratus enam puluh) saham milik Perseroan pada PMM telah 
digadaikan kepada Bank Mandiri berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham 
No. 43 tanggal 28 Juni 2022 di hadapan Raden Roro Yuliana Tutiek Setia 
Murni, S.H., M.H., notaris di Jakarta Pusat. 
 
Dalam hal penyertaan Perseroan pada PMM yang dijaminkan tersebut di 
kemudian hari dieksekusi akibat wanprestasi atau kegagalan pembayaran 
kembali oleh PMM kepada Bank Mandiri, maka hal tersebut dapat berdampak 
material dan mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena kegiatan 
usaha Perseroan adalah sebagai perusahaan holding, hal ini juga telah 
dikonfirmasi oleh Perseroan berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 
14 Februari 2023. 
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v. PT Hamparan Mitra Abadi (“HMA”), Perseroan memiliki aset dalam bentuk 

penyertaan saham pada HMA sebanyak 22.613 (dua puluh dua ribu enam 
ratus tiga belas) saham atau sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma 
sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan 
dan dikeluarkan oleh HMA. 
 
Kepemilikan saham oleh Perseroan pada HMA adalah sah dan didukung oleh 
dokumen-dokumen yang sah, serta Perseroan tidak sedang terlibat dalam 
perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan tersebut. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, harta kekayaan Perseroan dalam bentuk 
penyertaan saham pada HMA ini tidak sedang dibebankan dengan hak 
jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun kepada pihak 
ketiga. 

 
b. Penyewaan Ruangan 

 
Perseroan memiliki aset berupa penyewaan aset sebagaimana diungkapkan dalam 
Laporan Keuangan Perseroan, kepemilikan atas aset ini didasari oleh suatu perjanjian 
sewa menyewa atas ruangan perkantoran. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan pemeriksaan yang kami 
lakukan harta kekayaan Perseroan dalam bentuk penyewaan aset ini tidak sedang 
dibebankan dengan hak jaminan atau agunan untuk menjamin kewajiban manapun 
kepada pihak ketiga. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau 
sengketa sehubungan dengan kepemilikan atas penyewaan aset] tersebut. 

 
Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 
Februari 2023, Perseroan tidak memiliki aset dalam bentuk tanah, bangunan, dan hak 
kekayaan intelektual. 
 

1.11 Perseroan telah menandatangani perjanjian material dengan pihak afiliasinya. Perseroan 
menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan 
tersebut, sehingga perjanjian-perjanjian jaminan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, yang mana juga telah telah dikonfirmasi oleh Perseroan 
melalui Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Februari 2023, perjanjian-perjanjian material 
dengan pihak afiliasi tersebut tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat 
perbedaan kepentingan ekonomis antara Perseroan dan pihak terafiliasi yang dapat merugikan 
Perseoran. Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut 
juga tetap memperhatikan ketentuan wajar (arm’s length) dari segi hukum, tidak terdapat 
pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum serta pelaksanaan 
Waran Seri 1, tidak terdapat pembatasan yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang 
saham publik, dan tidak menghalangi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum 
Perseroan. 
 
Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas 
perjanjian-perjanjian tersebut. 
 

1.12 Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dengan pihak ketiga lainnya 
berupa perjanjian jaminan dalam bentuk perjanjian gadai saham, perjanjian jaminan cash 
deficit guarantee, dan perjanjian jaminan perusahaan (corporate guarantee) dengan Bank 
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Mandiri sebagai agunan tambahan atas perjanjian kredit yang ditandatangani oleh entitas anak 
Perseroan, yaitu NSP, BSP dan PMM. Perseroan menandatangani perjanjian-perjanjian 
tersebut sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku pada saat penandatanganan tersebut, sehingga perjanjian-perjanjian 
jaminan tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan. 
 
Ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian-perjanjian yang dianggap penting dengan pihak 
ketiga tersebut tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat menghalangi pelaksanaan 
Penawaran Umum serta pelaksanaan Waran Seri 1, tidak terdapat ketentuan pembatasan 
yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik, dan tidak menghalangi 
rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. 
 
Dalam hal di kemudian hari jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri 
tersebut dieksekusi oleh Bank Mandiri, maka hal tersebut dapat berdampak material dan 
mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan karena kegiatan usaha Perseroan adalah 
sebagai perusahaan holding, hal ini juga telah dikonfirmasi oleh Perseroan berdasarkan Surat 
Pernyataan Perseroan tanggal 14 Februari 2023. 
 

1.13 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak mengasuransikan aset-aset 
yang dimiliki oleh Perseroan karena Perseroan tidak memiliki aset material selain penanaman 
modal pada masing-masing entitas anak Perseroan. Sedangkan, atas aset material milik 
masing-masing entitas anak Perseroan telah ditutup dengan asuransi yang masih berlaku 
dengan risiko-risiko sebagaimana risiko yang sewajarnya ditutup oleh perusahaan sejenis 
sebagaimana diungkapkan lebih lanjut pada angka 2.11 di bawah. 
 

1.14 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan penelusuran kami secara dalam 
jaringan (daring/online), surat pernyataan yang diberikan oleh Perseroan tanggal 14 Februari 
2023, dan surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
tanggal 13 Februari 2023, Perseroan, anggota Direksi, dan Dewan Komisaris: 
 
a. tidak sedang terlibat pada perkara-perkara hukum di bidang perdata, pidana, 

perpajakan, perniagaan (termasuk yang menyangkut kepailitan atau penundaan 
kewajiban pembayaran utang), monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/1999, hubungan industrial, tata usaha negara 
dan perkara hukum yang penyelesaiannya melalui mediasi atau arbitrase (termasuk 
perkara hukum lainnya di luar pengadilan) di hadapan badan peradilan umum, 
pengadilan pajak, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan tata 
usaha negara dan badan penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase (termasuk 
BANI), baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, dan/atau menerima somasi, klaim 
atau teguran apapun, yang bersifat material yang dapat memberi pengaruh merugikan 
material (material adverse effect) pada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan 
kegiatan usaha (going concern) Perseroan dan Entitas Anak serta rencana Penawaran 
Umum Perdana Saham; 
 

b. tidak sedang menghadapi suatu perkara pada lembaga peradilan manapun di luar 
negeri yang berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan 
rencana penawaran umum perdana Perseroan; dan 

 
c. tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan 

pada lembaga peradilan pajak yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
 

2. Entitas Anak 
 

2.1 Pendirian entitas anak Perseroan telah dilakukan secara sah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku serta memiliki Anggaran Dasar yang telah disesuaikan 



 

22 

 

dengan UUPT yang perubahannya telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali: 
 
a. BSSU belum mendapatkan salinan pengumuman BNRI dan TBNRI atas akta 

pendiriannya. 
 
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, kewajiban mengumumkan akta 
pendirian pada TBNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh karena itu, 
ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut tidak memiliki 
dampak material.  

 
b. BSSU, BSP, HMA, NSP, dan PMM belum mendapatkan salinan pengumuman BNRI 

dan TBNRI atas beberapa akta perubahan anggaran dasarnya.  
 
Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, kewajiban mengumumkan akta 
perubahan anggaran dasar pada TBNRI merupakan kewajiban Menkumham. Oleh 
karena itu, ketiadaan/keterlambatan pengumuman pada BNRI dan TBNRI tersebut 
tidak memiliki dampak material. 

 
c. BSSU, BSP, NSP, dan PMM belum memiliki Surat Penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Anggaran Dasar atas salah satu atau beberapa perubahan anggaran dasar 
yang dilakukan. 
 
Berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan ayat (9) UUPT, permohonan persetujuan diajukan 
paling lambat 30 (tiga) hari sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan 
anggaran dasar dan dalam hal telah melewati jangka waktu tersebut maka 
permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar tidak dapat 
diajukan atau disampaikan kepada Menkumham. Namun, berdasarkan hasil pencarian 
profil dalam database dalam jaringan (online) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum, Menkumham telah mencatat adanya perubahan anggaran dasar tersebut. 

 
2.2 Riwayat permodalan dan perubahan susunan pemegang saham entitas anak Perseroan pada 

saat pendirian dan selama 3 (tiga) tahun terakhir telah benar, sah, dan sesuai dengan 
ketentuan dalam Anggaran Dasar masing-masing entitas anak Perseroan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 

2.3 Masing-masing entitas anak Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham yang 
mencerminkan susunan pemegang saham Entitas anak dan Daftar Khusus yang memuat 
keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya. 
 

2.4 Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris entitas anak Perseroan yang saat ini mejabat telah 
benar, sah, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
 

2.5 Masing-masing entitas anak Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya 
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tercantum dalam masing-masing 
anggaran dasar entitas anak Perseroan, maksud dan tujuan kegiatan usaha yang tercantum 
dalam anggaran dasar masing-masing entitas anak Perseroan telah disesuaikan dengan KBLI 
berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia. 
 

2.6 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman 
Modal (LKPM) yang dilaporkan oleh BSSU dan HMA, bahwa saat ini BSSU dan HMA masih 
dalam tahap konstruksi dan belum beroprasi secara komersial. 
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Hal tersebut juga telah dinyakan oleh BSSU dan HMA berdasarkan Surat Pernyataan BSSU 
tanggal 14 Februari 2023 dan Surat Pernyataan HMA tanggal 14 Februari 2023. 
 

2.7 Pada saat Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, entitas anak Perseroan telah 
memperoleh perizinan, melakukan pendaftaran dan pelaporan pokok dan penting yang 
diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari pihak yang berwenang sebagaimana 
dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perizinan pokok dan 
penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, 
kecuali: 
 
a. Perizinan terkait lingkungan, yaitu sebagai berikut: 

 
i. BSSU dan HMA belum memiliki perizinan terkait lingkungan secara lengkap, 

yaitu izin tempat penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun. 
 
Berdasarkan Pasal 59 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (sebagaimana 
diubah) (“UU Lingkungan Hidup”), setiap orang yang menghasilkan limbah 
bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah bahan 
berbahaya dan beracun, yang mencakup pengurangan, penyimpanan, 
pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk 
penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang mana dalam 
melakukan pengelolaan limbah tersebut wajib mendapatkan perizinan 
berusaha atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau 
dalam hal orang tersebut tidak mampu melakukan sendiri maka 
pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. 
 
Atas ketiadaan izin tempat penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya 
dan Beracun milik BSSU dan HMA, berdasarkan Pasal 82A dan Pasal 82C UU 
Lingkungan Hidup, BSSU dan HMA dapat dikenai sanksi administratif berupa 
teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif. pembekuan 
perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. 
 
Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat 
Pernyataan BSSU tanggal 14 Februari 2023 dan Surat Pernyataan HMA 
tanggal 14 Februari 2023, saat ini BSSU dan HMA belum memulai kegiatan 
usahanya dan belum menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun. 

 
ii. PMM belum melakukan kesepakatan dengan PT Seharoi Mineral Perkasa, PT 

Dayak Membangun Pratama, dan PT Tunas Aarta Perkasa terkait adanya 
lahan yang tumpang tindih kurang lebih seluas 4.643,2 Ha sebagaimana 
diwajibkan pada Keputusan Bupati Gunung Mas No. 376 Tahun 2014 tentang 
Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT 
Prasetya Mitra Muda di Desa Takaras Kecamatan Manuhing, Desa Talangkah, 
Desa Bereng Malaka, Desa Parempei, Desa Bereng Baru, Kecamatan 
Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, yang 
ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas tanggal 30 September 2014 dan 
Keputusan Bupati Gunung Mas No. 377 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan 
Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Takaras Kecamatan 
Manuhing, Desa Talangkah, Desa Bereng Malaka, Desa Parempei, Desa 
Bereng Baru, Kecamatan Rungan Oleh PT Prasetya Mitra Muda Kabupaten 
Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditetapkan oleh Bupati 
Gunung Mas tanggal 30 September 2014. 
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Berdasarkan Pasal 49 ayat (6) huruf f angka 9 PP Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PPPLH No. 22/2021”) 
kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pemegang Surat 
Keputusan Kelayan Lingkungan Hidup meliputi kewajiban lain yang ditetapkan 
oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya 
berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
Atas tidak dipenuhinya ketentuan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 508 PP 
PPPLH No. 22/2021, PMM dapat dikenai sanksi berupa teguran tertulis, 
paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, 
dan/atau pencabutan perizinan berusaha. 

 
b. Perizinan terkait perkebunan, yaitu sebagai berikut: 

 
i. PMM, BSSU, dan HMA belum memiliki Sertifikasi Indonesian Sustainable 

Palm Oil (“ISPO“), namun saat ini BSSU dan HMA belum melaksakan kegiatan 
operasional usahanya. 

 
Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang 
Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia 
(“Perpres No. 44/2020”), terhadap usaha perkebunan kelapa sawit wajib 
dilakukan sertifikasi ISPO. 

 
Atas tidak dipenuhinya ketentuan ini, berdasarkan Pasal 6 Perpres No. 
44/2020, pelanggaran ketentuan kewajiban Sertifikasi ISPO akan dikenakan 
sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan/atau pemberhentian 
sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit. 

 
ii. BSP, BSSU, HMA, NSP, dan PMM belum memenuhi kewajiban terkait 

pembangunan plasma, namun saat ini BSSU dan HMA belum melaksakan 
kegiatan operasional usahanya. 

 
Berdasarkan Pasal 15 jo. Pasal 16 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (1) huruf f 
Permentan No. 98/2013, mengatur bahwa perusahaan perkebunan yang 
mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar 
atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat 
sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas 
areal IUP-B atau IUP yang dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil 
dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan wajib 
diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. 
 
Atas tidak dipenuhinya ketentuan ini, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat 
(3) Permentan No. 98/2013, perusahaan perkebunan yang tidak 
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) 
huruf f dikenakan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) kali masing-masing dalam 
tenggang waktu 4 (empat) bulan hingga pencabutan izin usaha perkebunan 
apabila peringatan tertulis ke-3 (tiga) tidak dipenuhi. 

 
c. Perizinan terkait bangunan, yaitu sebagai berikut: 

 
i. BSP, NSP, dan PMM tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (“IMB”), yang 

pada saat tanggal Pendapat Hukum ini istilah IMB telah dikenal sebagai 
Persetujuan Bangunan Gedung (“PBG”) berdasarkan Undang-Undang No. 11 
tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) atas beberapa bangunan 
gedung yang telah dibangun. 
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Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36A ayat (1) Undang-Undang No. 28 
tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah oleh UU Cipta 
Kerja (“UU Bangunan Gedung”), bahwa pelaksanaan konstruksi bangunan 
gedung dilakukan setelah mendapatkan PBG.  
 
Atas hal tersebut, berdasarkan Pasal 48 ayat (3) UU Bangunan Gedung untuk 
bangunan gedung yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin mendirikan 
bangunan saat UU Cipta Kerja diberlakukan, maka untuk memperoleh izin 
mendirikan bangunan harus mendapatkan sertifikat laik fungsi (SLF) 
berdasarkan ketentuan UU Cipta Kerja. 
 

ii. BSP, NSP, dan PMM belum memperoleh Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti 
Kepemilikan Bangunan Gedung atas bangunan gedung yang telah dibangun. 

 
Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) UU Bangunan Gedung sebagaimana diubah 
oleh UU No. 11/2020, pemanfaatan bangunan gedung hanya dapat dilakukan 
setelah bangunan memperoleh Sertifikat Laik Fungsi yang diberikan oleh 
pemerintah pusat atau pemerintah daerah terhadap bangunan gedung yang 
telah selesai dibangun. Lebih lanjut, dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi 
dilakukan bersamaan dengan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung. 
 
Sehingga atas ketiadaan Sertifikat Laik Fungsi dan Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung, BSP, NSP, dan PMM dapat dikenai sanksi administratif 
berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian 
sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, 
penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, 
pembekuan persetujuan bangunan gedung, pencabutan persetujuan 
bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, 
pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau perintah 
pembongkaran bangunan gedung sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU 
Bangunan Gedung. 
 
Namun, BSP, NSP, dan PMM telah mendapatkan surat dari pemerintah 
setempat yang menyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu setempat belum dapat memproses pengajuan penerbitan 
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, dengan alasan bahwa saat ini 
masih dalam tahap proses penyusunan peraturan tentang Bangunan Gedung 
dan revişi peraturan daerah tentang Bangunan Gedung, yang merupakan 
dasar pelaksanaan pelayanan SLF (Sertifikat Laik Fungsi) serta Pemerintah 
setempat belum memİliki Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) yang bertugas 
memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen teknis dan 
memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan 
bangunan gedung, salah satunya adalah penerbitan SLF (Sertifikat Laik 
Fungsi), yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.  

 
2.8 Entitas anak Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang 

ketenagakerjaan, yang diantaranya adalah: 
 
a. memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh instansi pemerintah setempat 

atau menandatangani perjanjian kerja bersama yang masih berlaku dan telah 
didaftarkan pada instansi pemerintah setempat; 
 

b. melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan berdasarkan berdasarkan ketentuan 
peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, kecuali: 
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i. BSP, NSP, dan PMM belum melaksanakan pelaksanaan wajib lapor 
ketenagakerjaan terkait ketenagakerjaan kantor BSP, NSP, dan PMM yang 
terletak di Jakarta. Atas hal tersebut, BSP, NSP, dan PMM dapat dikenai 
sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 
1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan berupa pidana 
kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) (“Ketentuan Pasal 10 (1) UU No. 7/1981”). 
 
Namun, berdasarkan Surat Pernyataan NSP tanggal 14 Februari 2023, Surat 
Pernyataan BSP tanggal 14 Februari 2023, dan Surat Pernyataan PMM 
tanggal 14 Februari 2023, masing-masing NSP, BSP, dan PMM sudah tidak 
memiliki karyawan yang ditempatkan pada kantor BSP, NSP, dan PMM yang 
terletak di Jakarta. 
 
Lebih lanjut, saat ini pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan 
secara dalam jaringan (daring/online) melalui situs 
www.wajiblapor.kemnaker.go.id) belum memfasilitasi pelaporan wajib lapor 
ketenagakerjaan untuk pelaporan dengan jumlah tenaga kerja nihil. 
 

ii. BSSU dan HMA belum melaksanakan pelaksanaan wajib lapor 
ketenagakerjaan saat BSSU dan HMA mulai menjalankan kembali usahanya 
karena meskipun BSSU dan HMA telah mulai menjalankan kembali usahanya 
berdasarkan Surat Pernyataan BSSU tanggal 14 Februari 2023 dan Surat 
Pernyataan HMA tanggal 14 Februari 2023 saat ini BSSU dan HMA belum 
memiliki karyawan. 
 
Lebih lanjut, saat ini pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan 
secara dalam jaringan (daring/online) melalui situs 
www.wajiblapor.kemnaker.go.id) belum memfasilitasi pelaporan wajib lapor 
ketenagakerjaan untuk pelaporan dengan jumlah tenaga kerja nihil. 

 
c. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum sebagaimana dibuktikan oleh 

entitas anak Perseroan melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh masing-masing 
entitas anak Perseroan serta ditandatangani oleh masing-masing Direksi entitas anak 
Perseroan. Selain itu masing-masing entitas anak juga telah memberikan pernyataan 
melalui Surat Pernyataan mengenai pemenuhan ketentuan Upah Minimum Regional 
yang ditandatangani oleh Direksi dari masing-masing entitas anak Perseroan 
Perseroan, kecuali BSSU dan HMA yang belum menyediakan Surat Pernyataan 
tersebut karena BSSU dan HMA tidak memiliki karyawan; 
 

d. mengikutsertakan karyawan entitas anak Perseroan dalam program jaminan sosial 
sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana diubah oleh UU No. 
11/2020 termasuk membayarkan iurannya, kecuali BSSU dan HMA yang saat ini 
belum memiliki karyawan; 
 

e. membentuk dan mendaftarkan Lembaga Kerjasama Bipartit pada instansi 
pemerintahan setempat, kecuali BSSU dan HMA yang saat ini belum memiliki 
karyawan; dan 
 

f. membentuk dan mendaftarkan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(P2K3) pada instansi pemerintahan setempat, kecuali BSSU dan HMA yang saat ini 
belum memiliki karyawan. 
 

2.9 Penguasaan dan kepemilikan masing-masing entitas anak Perseroan atas harta kekayaan 
berupa simpanan kas, piutang, tanah, bangunan, kendaraan bermotor telah didukung oleh 

http://www.wajiblapor.kemnaker.go.id/
http://www.wajiblapor.kemnaker.go.id/
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dokumen-dokumen yang sah, telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah, serta masing-
masing entitas anak Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan 
dengan kepemilikan tersebut. 
 
Sedangkan terhadap harta kekayaan berupa benda-benda bergerak seperti tanaman (tanaman 
menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan) dan mesin-mesin yang tercatat dalam 
laporan Laporan Penilaian Properti Perkebunan Kelapa Sawit BSP No. 00047/2.0044-
09/PI/01/0401/1/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai 
Publik Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan, Laporan Penilaian Properti Perkebunan Kelapa Sawit 
NSP No. 00046/2.0044-09/PI/01/0401/1/XI/2022 tanggal 7 November 2022 yang telah dinilai 
oleh Kantor Jasa Penilai Publik Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan, dan Laporan Penilaian 
Properti Perkebunan Kelapa Sawit PMM No. 00048/2.0044-09/PI/01/0401/1/XI/2022 tanggal 7 
November 2022 yang telah dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik Amin Nirwan Alfiantori dan 
Rekan, telah dilakukan pemeriksaan secara fisik oleh Kantor Jasa Penilai Publik Amin Nirwan 
Alfiantori dan Rekan. Oleh karenanya, masing-masing Entitas anak Perseroan adalah satu-
satunya pihak yang secara penuh menguasai. Oleh karenanya, Ketentuan Pasal 1977 
KUHPerdata akan berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami entitas anak Perseroan 
tidak mendapatkan adanya klaim dari pihak manapun atas penguasaan benda-benda bergerak 
tersebut. 
 
Pada tanggal Pendapat Hukum ini, beberapa aset milik BSP, NSP, dan PMM, entitas anak 
Perseroan, sedang dibebankan dengan hak jaminan dengan perincian sebagai berikut: 
 
a. tanah seluas 8.604,62 Ha (delapan ribu enam ratus empat koma enam puluh dua 

hektar), yang terletak di Desa (Rubung Buyung, Patai, Luwuk Ranggan, Jemaras 
Segah, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Bunter, Sungai Paring, Terantang dan 
Terantang Hilir), Kecamatan (Cempaga dan Seranau), Kabupaten Kotawaringin, 
Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki oleh BSP sedang dijaminkan kepada Bank 
Mandiri dengan jaminan hak tanggungan tingkat pertama kepada Bank Mandiri; 
 

b. tanah seluas 12.762,225 Ha (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh dua koma dua 
ratus dua puluh lima hektar) yang terletak di Kecamatan Baamang, Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki oleh NSP sedang 
dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan jaminan hak tanggungan tingkat pertama 
untuk menjamin kewajiban NSP kepada Bank mandiri; 

 
c. tanah seluas 9.591 m2 (sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu meter persegi) 

yang terletak di Desa Kabuau, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin 
Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki oleh NSP sedang dijaminkan kepada 
Bank Mandiri dengan jaminan hak tanggungan tingkat pertama untuk menjamin 
kewajiban NSP kepada Bank Mandiri; dan 

 
d. tanah seluas 8.249,44 Ha (kurang lebih delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan 

koma empat puluh empat hektar) yang terletak di Desa Parempei, Bereng Malaka, 
Takaras, Cempaka Mulia Timur, Luwuk Buter, dan Sungai Paring, Kecamatan Rungan 
dan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dimiliki 
oleh PMM sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan jaminan hak tanggungan 
tingkat pertama untuk menjamin kewajiban PMM kepada Bank Mandiri. 

 
Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 
Februari 2023, Surat Pernyataan BSP tanggal 14 Februari 2023, Surat Pernyataan NSP 
tanggal 14 Februari 2023, dan Surat Pernyataan PMM tanggal 14 Februari 2023, dalam hal 
jaminan yang diberikan oleh BSP, NSP, atau PMM tersebut di atas dieksekusi akibat 
wanprestasi atau adanya kegagalan pembayaran, maka hal tersebut dapat mempengaruhi 
kelangsungan usaha entitas anak Perseroan yang bersangkutan. 
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Berdasarkan pemeriksaan kami dan didukung oleh Surat Pernyataan BSP tanggal 14 Februari 
2023, Surat Pernyataan BSSU tanggal 14 Februari 2023, Surat Pernyataan HMA tanggal 14 
Februari 2023, Surat Pernyataan NSP tanggal 14 Februari 2023, dan Surat Pernyataan PMM 
tanggal 14 Februari 2023, entitas anak Perseroan tidak memiliki aset dalam bentuk hak 
kekayaan intelektual dan aset dalam bentuk saham pada perusahaan lain. 
 

2.10 Terkait dengan perjanjian-perjanjian atau perikatan yang melibatkan masing-masing entitas 
anak Perseroan, telah mengikat masing-masing entitas anak Perseroan tersebut dan telah 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar masing-masing entitas anak Perseroan dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan satu sama lain dengan 
ketentuan dalam perjanjian tersebut. 
 
Lebih lanjut, perjanjian-perjanjian yang mengikat antara entitas anak Perseroan tidak memiliki 
pembatasan (negative convenant) yang dapat menghalangi rencana Penawaran Umum, 
menghalangi rencana penggunaan dana, dan merugikan hak-hak pemegang saham publik 
Perseroan. 
 
Berdasarkan pemeriksaan kami, yang mana juga telah telah dikonfirmasi oleh masing-masing 
entitas anak Perseroan melalui Surat Pernyataan BSP tanggal 14 Februari 2023, Surat 
Pernyataan BSSU tanggal 14 Februari 2023, Surat Pernyataan HMA tanggal 14 Februari 2023, 
Surat Pernyataan NSP tanggal 14 Februari 2023, dan Surat Pernyataan PMM tanggal 14 
Februari 2023, perjanjian-perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut tidak mengandung 
benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis diantara entitas 
anak Perseroan yang dapat merugikan entitas anak Perseroan. Ketentuan-ketentuan di dalam 
perjanjian material dengan pihak afiliasi tersebut juga tetap memperhatikan ketentuan wajar 
(arm’s length) dari segi hukum, tidak terdapat pembatasan yang dapat menghalangi 
pelaksanaan Penawaran Umum serta pelaksanaan Waran Seri 1, tidak terdapat pembatasan 
yang merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang saham publik, dan tidak menghalangi 
rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perseroan. 
 

2.11 Terkait dengan asuransi, entitas anak Perseroan telah menutup asuransi yang masih berlaku 
dengan risiko-risiko sebagaimana risiko yang sewajarnya ditutup oleh perusahaan sejenis 
antara lain dengan perlindungan asuransi property all risk, machinery breakdown insurance, 
motor vehicle insurance, untuk melindungi aset entitas anak Perseroan yang bersifat material 
bagi kegiatan usaha perseroan, kecuali untuk BSSU dan HMA yang belum memulai kegiatan 
usahanya. 
 
Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 14 Februari 2023, Surat Pernyataan BSP 
tanggal 14 Februari 2023, Surat Pernyataan NSP tanggal 14 Februari 2023, dan Surat 
Pernyataan PMM tanggal 14 Februari 2023, bahwa masing masing entitas anak tersebut 
meyakini bahwa asuransi yang ditutup telah memadai untuk mengganti risiko yang 
dipertanggungkan. 
 

2.12 Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan penelusuran kami secara dalam 
jaringan (daring/online) serta surat pernyataan yang diberikan oleh masing-masing entitas anak 
Perseroan, NSP, BSP, BSSU, HMA dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
entitas anak Perseroan tidak sedang: 
 
a. menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara baik perkara perdata, 

pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, persaingan usaha, tata 
usaha negara, hubungan industrial, monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat 
sebagaimana diatur di dalam UU No. 5/1999, dan/atau arbitrase pada lembaga-
lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia dan 
Perseroan tidak pernah menerima surat menyurat atau somasi, tuntutan apapun, klaim 
dari pihak manapun serta tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa hukum atau 
perselisihan apapun diluar lembaga peradilan termasuk namun tidak terbatas pada 
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sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan, yang 
berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan; 

 
b. menghadapi suatu perkara pada lembaga peradilan manapun di luar negeri yang 

berdampak material atas kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan rencana 
penawaran umum perdana Perseroan; dan 

 
c. tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara perpajakan 

pada lembaga peradilan pajak yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia.  
 

Sedangkan PMM saat ini sedang terlibat dalam 1 (satu) perkara perdata gugatan perbuatan 
melawan hukum di Mahkamah Agung, yang mana posisi PMM adalah sebagai Termohon 
(Tergugat III). Saat ini PMM, yang diwakili oleh Eprayen Punding, S.H., telah memberikan 
jawaban atas memori kasasi yang diajukan oleh Megawati S.K.M. (Pemohon/Penggugat) dan 
sekarang sedang menunggu putusan kasasi dari Mahkamah Agung. 
 
Atas perkara hukum yang yang melibatkan PMM sebagaimana disebutkan di atas secara 
material tidak mempengaruhi atau menghambat kelangsungan kegiatan usaha dan 
operasional PMM, keadaan keuangan PMM, serta rencana penggunaan dana atas 
pelaksanaan Penawaran Umum. 

 
3. Penawaran Umum 
 
3.1 Sehubungan dengan Penawaran Umum dan penerbitan Waran Seri 1 ini, Perseroan telah 

membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut: 
 
a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk. No. 32 

tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama 
Perjanjian Penjamin Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 74 tanggal 
27 Januari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kedua Perjanjian 
Penjaminan Emisi Efek PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 15 tanggal 14 Februari 
2023, antara Perseroan sebagai Emiten dan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mirae 
Asset Sekuritas Indonesia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas 
masing-masing sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan sebagai Penjamin Emisi 
Efek, ketiganya dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu 
itu notaris di Jakarta Pusat;  
 

b. Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT 
Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 30 tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana 
diubah dengan Akta Perubahan Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam 
Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk Nomor 72 tanggal 27 
Januari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kedua Pernyataan 
Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit 
Sejahtera Tbk No. 13 tanggal 14 Februari 2023, antara Perseroan sebagai Emiten dan 
PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, ketiganya dibuat dihadapan 
Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di Jakarta Pusat; 
 

c. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum PT Nusantara 
Sawit Sejahtera, Tbk No. 29 tanggal 8 Desember 2022 dan terakhir kali diubah dengan 
Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran 
Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk No. 12 tanggal 14 Februari 2023, antara 
Perseroan dan Biro Administrasi Efek, keduanya dibuat di hadapan Esther Pascalia 
Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu Notaris di Jakarta Pusat; 

 
d. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran 

Umum PT Nusantara Sawit Sejahtera, Tbk No. 31 tanggal 8 Desember 2022, 
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sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Pertama Perjanjian Pengelolaan 
Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum PT Nusantara Sawit 
Sejahtera Tbk Nomor 73 tanggal 27 Januari 2023, dan terakhir kali diubah dengan Akta 
Perubahan Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Dalam Rangka 
Penawaran Umum PT NSS Tbk No. 14 tanggal 14 Februari 2023 antara Perseroan 
sebagai Emiten dan PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek, ketiganya 
dibuat di hadapan Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., pada waktu itu notaris di 
Jakarta Pusat; 
 

e. Perjanjian Pendaftaran Efek Nomor SP-055/SHM/KSEI/0522 tanggal 3 Juni 2022 
antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 

 
Perjanjian-perjanjian dan Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran 
Umum dan penerbitan Waran Seri 1 tersebut di atas adalah sah dan mengikat Perseroan dan 
para pihak di dalam perjanjian-perjanjian tersebut, serta memuat persyaratan, termasuk 
persyaratan Penawaran Umum serta ketentuan yang lazim dan wajar untuk perjanjian-
perjanjian dalam rangka suatu Penawaran Umum di Indonesia, serta telah sesuai dengan 
anggaran dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 
tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang 
dan/atau Sukuk Secara Elektronik.  
 

3.2 Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari Bursa Efek Indonesia atas permohonan 
pencatatan efek bersifat ekuitas berdasarkan Surat dari Bursa Efek Indonesia kepada 
Perseroan Nomor S-01499/BEI.PP2/02-2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Persetujuan 
Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk.  
 

3.3 Rencana Penerbitan Waran Seri I Perseroan yang menyertai Penawaran Umum dengan 
jumlah sebanyak 1.784.117.650 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh 
belas ribu enam ratus lima puluh) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 8,82% (delapan koma 
delapan puluh dua persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat 
pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK telah memenuhi ketentuan Pasal 51 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Bentuk dan Isi 
Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, 
dimana jumlah waran yang akan diterbitkan tersebut tidak melebihi 35% (tiga puluh lima 
persen) dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran 
dalam rangka Penawaran Umum Perdana disampaikan kepada OJK. 
 

3.4 Dalam penawaran umum ini Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan seluruh 
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal termasuk tidak terbatas dengan Penjamin 
Pelaksana Emisi Efek yang mana turut serta sebagai Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran 
Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam 
UUPM, kecuali PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang 
terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Eunice M. Satyono pada Perseroan 
melalui PT Mitra Agro Dharma Unggul, dan hal ini juga telah diungkapkan dan dinyatakan di 
dalam prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum guna 
memenuhi ketentuan Pasal 30 huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 
tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas. 

 
3.5 Kami berpendapat bahwa aspek hukum dalam Prospektus adalah benar dan telah sesuai 

dengan isi Laporan Pemeriksaan Segi Hukum.  
 
4. Kualifikasi dan Asumsi 
 

Pendapat Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia, dengan asumsi serta kualifikasi bahwa: 
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a. Kualifikasi 

 
i. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan dokumen, data, konfirmasi, 

pernyataan, dan/atau informasi yang kami terima sampai dengan tanggal 15 
Februari 2023; 
 

ii. sebagai penasehat hukum yang berpraktek di wilayah negara Republik 
Indonesia, pemeriksaan hukum yang kami lakukan hanyalah terbatas pada 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah negara Republik 
Indonesia sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini;  
 

iii. Pendapat Hukum ini kami berikan terbatas pada hal-hal yang dikemukakan 
secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum ini dan tidak dapat 
diartikan atau diinterpretasikan secara luas yang tidak berkaitan dengan 
Pendapat Hukum kami maksud; 
 

iv. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan 
keterlibatan perkara Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan standar HKHPM sebagaimana 
dimuat dalam Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 
Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar 
Modal (”Standar Profesi HKHPM 2018”), kami melakukan pemeriksaan atas 
keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di 
Indonesia melalui website lembaga peradilan terkait. Namun demikian, 
mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik 
yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif 
tentang keterlibatan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat 
berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, lebih 
lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan 
lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan 
Dokumen. Adapun pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Standar Profesi 
HKHPM 2018 telah diubah dengan dengan Keputusan HKHPM No. 
KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor 
KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi 
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“Perubahan Standar Profesi 
2021”) yang berlaku sejak tanggal 10 November 2021, namun dengan 
pengecualian bahwa bagi konsultan hukum yang sedang menjalankan tugas, 
pekerjaan atau memberikan jasa hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan 
dalam lampiran-lampiran Standar Profesi 2018, dapat terus menjalankan 
tugas, pekerjaan atau memberikan jasa hukum tersebut berdasarkan 
ketentuan lampiran-lampiran tersebut sampai dengan diselesaikannya tugas, 
pekerjaan, atau pemberian jasa hukum tersebut apabila penerapan lampiran-
lampiran pada Perubahan Standar Profesi 2021 akan mempengaruhi 
ketepatan waktu penyampaian tugas, pekerjaan atau jasa hukum yang 
diberikan konsultan hukum kepada pengguna jasa. 

 
v. dalam penyusunan Pendapat Hukum dan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum 

ini kami merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otorias Jasa Keuangan No. 
7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk 
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangn No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk 
dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas, yang mana mengatur bahwa: 
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(1) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada 

saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir; dan 
 

(2) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham 
hanya mencakup (a) 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal 
Pernyataan Pendaftaran; atau (b) sejak berdirinya jika pendiriannya 
kurang dari 3 (tiga) tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran; 
atau (c) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan 
saham terakhir, dalam hal 3 (tiga) tahun terakhir tersebut tidak 
terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. 
 

Dengan adanya pembatasan tersebut, kami berasumsi bahwa setiap 
perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham 
yang tidak masuk dalam ruang lingkup pemeriksaan telah dibuat secara sah 
dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada 
tersedianya bukti setoran modal, perolehan persetujuan, pelaksanaan 
pelaporan, pelaksanaan pemberitahuan atau pendaftaran kepada pihak-pihak 
terkait atau instansi yang berwenang. 

 
vi. dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami tidak melakukan pemeriksaan 

dan tidak memberikan penilaian atas perpajakan dan kewajaran nilai komersial 
dan finansial dari semua transaksi yang dilakukan Perseroan dan entitas anak 
Perseroan. Mengenai pemeriksaan perpajakan Perseroan dan entitas anak 
perseroan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya 
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan badan; 
 

vii. sehubungan dengan tanah dan perizinan yang terkait dengan tanah yang 
dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan, kami 
hanya melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang memiliki Sertifikat Hak 
Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh institusi 
yang berwenang. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak memberikan 
pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau 
penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan dan/atau entitas anak 
Perseroan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna 
Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha; 
 

viii. pemeriksaan faktual kondisi aset Perseroan dan entitas anak Perseroan 
didasarkan pada temuan Kantor Jasa Penilai Publik Penawaran Umum Saham 
Perdana ini; 
 

ix. dalam melakukan Pemeriksaan Hukum, kami memperhatikan prinsip 
keterbukaan dan materialitas; dan 

 
b. Asumsi 

 
i. semua cap dan/atau tanda tangan pada semua dokumen asli yang diberikan 

atau ditunjukkan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami adalah asli; 
 

ii. semua salinan, turunan atau fotokopi dari dokumen yang diberikan kepada 
kami adalah sama dengan aslinya; 
 

iii. pihak dengan siapa Perseroan membuat perjanjian berwenang dan telah 
diwakili oleh pejabatnya yang berwenang dalam pembuatan perjanjian yang 
bersangkutan; 
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iv. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, 
yang mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan hukum untuk 
melakukan tindakan tersebut; 
 

v. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh 
anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau wakil dari Perseroan 
kepada kami, masing-masing adalah benar, lengkap dan masih sesuai dengan 
keadaan yang sesungguhnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan 
atau tidak lengkap; 
 

vi. semua salinan akta notaris yang diterbitkan telah dibuat di hadapan atau oleh 
notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang dimuat 
di dalamnya adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya dan bukan sebagai informasi yang menyesatkan atau tidak 
lengkap; dan 
 

vii. semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang kami terima 
telah dibuat dan dikirim melalui sistem elektronik yang diselenggarakan sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 
tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan 
Undang–Undang No. 19 Tahun 2016. 

 
Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum kami Ref. No. 4090/JP/BLP/I/2023 tanggal 30 
Januari 2023, yang mana sebelumnya telah disampaikan kepada OJK. 
 
Pendapat Hukum ini diterbitkan dengan catatan Penawaran Umum ini, dapat dilaksanakan apabila 
telah memenuhi ketentuan OJK terkait Penawaran Umum termasuk perolehan efektif Pernyataan 
Pendaftaran. 
 
Demikian, Pendapat Hukum ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang 
independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan maupun dengan Entitas anak Perseroan dengan 
merujuk pada peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan kami bertanggung jawab atas 
isi Pendapat Segi Hukum ini. Pendapat Segi Hukum ini dialamatkan kepada dan untuk kepentingan 
pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan pada bagian awal surat ini dan kecuali dengan persetujuan 
tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain. 
 
Hormat kami, 
BUDIARTO LAW PARTNERSHIP 
 
 
 
 
 
 
 
WIDJOJO BUDIARTO, S.H. 
Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-148/PM.2/2018 
Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200408 
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PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk 
dan entitas anaknya/and its subsidiaries 

 
Laporan keuangan konsolidasian 
tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
beserta laporan-laporan auditor independen 
Informasi keuangan konsolidasian interim yang tidak diaudit 
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 
31 Juli 2021 beserta laporan atas reviu  
informasi keuangan interim/ 
Consolidated financial statements 
as of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, and 2019 
and for the seven-month period ended July 31, 2022 and 
for the years ended December 31, 2021, 2020, and 2019 
with independent auditors’ reports 
Unaudited interim consolidated financial information 
for the seven-month period ended July 31, 2021 
with report on review of interim financial information 
 

 
 
 



 

 

 

  The original consolidated financial statements included herein  
are in the Indonesian language. 

 
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 
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31 DESEMBER 2021, 2020, DAN 2019  

SERTA UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG 
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022  

DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021,  

2020, DAN 2019 BESERTA LAPORAN- 
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 

INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
 INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT UNTUK PERIODE 
TUJUH BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL  

31 JULI 2021 BESERTA LAPORAN ATAS REVIU  
INFORMASI KEUANGAN INTERIM 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 
AS OF JULY 31, 2022 AND DECEMBER 31, 2021, 
2020, AND 2019 AND FOR THE SEVEN-MONTH 

PERIOD ENDED JULY 31, 2022  
AND FOR THE YEARS ENDED  

DECEMBER 31, 2021, 2020, AND 2019 
 WITH INDEPENDENT AUDITORS’ REPORTS 

UNAUDITED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL 
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK 
NSS 
GR OUP 

SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI STATEMENT LETTER OF THE BOARD OF 
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS DIRECTORS 

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR 
TANGGAL 31 JULl2022 DAN THE CONSOLIDATED FINANCIAL 

31 DESEIVIBER 2021, 2020, DAN 2019 STATEMENTS AS OF JULY 31,2022 AND 
SERTA UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG DECEMBER 31,2021,2020, AND 2019 

BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2022 AND FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED 
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA JUL Y 31,2022 AND THE YEARS ENDED 

TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2021, DECEMBER 31,2021,2020, AND 2019 
2020, DAN 2019 PT NUSANTARA SA WIT SEJAHTERA TBK 

PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA TBK AND ITS SUBSIDIARIES 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

INFORMASI KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNAUDITED INTERIM CONSOLIDA TED 
INTERIM YANG TIDAK DIAUDIT FINANCIAL INFORMATION 

UNTUK PERIODE TUJUH BULAN YANG FOR THE SEVEN-MONTH PERIOD ENDED 
BERAKHIR PADA TANGGAL 31 JULI 2021 JUL Y 31, 2021 

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini 	 We, the undersigned below: 

1. 	 Nama Teguh Patriawan Name 
Alamat kantor Menara Imperium Lt 20C .11. HR Office address 

Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 
Alamat domisili JI Pulo Macan Raya nomor 20 RT 012 Domicile address or 

atau sesuai KTP RW 005 Kel. Tomang Kec. Grogol address according to 10 
Petamburan Jakarta Barat 

Nomor telepon 021-8353942 Telephone number 
Jabatan Direktur Utama Title 

2. 	 Nama Miniwati Kasmita Name 
Alamat kantor Menara Imperium Lt 20C JI. HR Office address 

Rasuna Said Kav 1 Jakarta Selatan 
Alamat domisili JI. Tebet Utara III - E nomor 9 RT 006 Domicile address or 

atau sesuai KTP RW 002 Tebet Timur Kec. Tebet, address according to 10 
Jakarta Selatan 

Nomor telepon 021-8354045 Telephone number 
Jabatan Direktur Title 

menyatakan bahwa: 	 dec/are that: 

1. 	 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan 1. We are responsible for the preparation and presentation 
penyajian laporan keuangan konsolidasian of the consolidated financial statements of 
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk dan Entitas PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk and its Subsidiaries; 
Anaknya; 

2. 	 Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara Sawit 2. The consolidated financial statements of PT Nusantara 
Sejahtera Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan Sawit Sejahtera Tbk its Subsidiaries have been prepared 
disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan and presented in accordance with Indonesian Financial 
di Indonesia; Accounting Standards; 

3. 	 a. Semua informasi dalam laporan keuangan 3. a. All information in the consolidated financial statements 
konsolidasian PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk of PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk its Subsidiaries 
dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap have been fully disclosed in a complete and truthful 
dan benar; dan manner; and 

b. 	 Laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara b. The consolidated financial statements of 
Sawit Sejahtera Tbk dan Entitas Anaknya tidak PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk its Subsidiaries do 
mengandung informasi atau fakta material yang not contain any incorrect information or material fact, 
tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi nor do they omit any information or material fact; 
atau fakta material; 



Jakarta, 26 Januari 20231 Jakarta, January 26, 2023 

4. 	 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian 4. We are responsible for the internal control system of 
internal dalam PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk dan PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk its Subsidiaries. 
Entitas Anaknya 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. This statement is made truthfully. 

Teguh Patriawan 	 Miniwati Kasmita 
Direktur Utama 	 Direktur 



The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Independent Auditors’ Report

Report No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023

The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Opini Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan
konsolidasian interim PT Nusantara Sawit
Sejahtera Tbk (“Perusahaan”) dan entitas
anaknya (secara kolektif disebut sebagai
“Kelompok Usaha”) terlampir, yang terdiri dari
laporan posisi keuangan konsolidasian interim
tanggal 31 Juli 2022, serta laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan arus kas
konsolidasian interim untuk periode tujuh bulan
yang berakhir pada tanggal tersebut, dan catatan
atas laporan keuangan konsolidasian interim,
termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

We have audited the accompanying interim
consolidated financial statements of PT Nusantara
Sawit Sejahtera Tbk (the “Company”) and its
subsidiaries (collectively referred to as the
“Group”), which comprise the interim consolidated
statement of financial position as of July 31, 2022,
and the interim consolidated statements of profit
or loss and other comprehensive income, changes
in equity, and cash flows for the seven-month
period then ended, and notes to the interim
consolidated financial statements, including a
summary of significant accounting policies.

Menurut opini kami, laporan keuangan
konsolidasian interim terlampir menyajikan
secara wajar, dalam semua hal yang material,
posisi keuangan konsolidasian Kelompok Usaha
tanggal 31 Juli 2022, serta kinerja keuangan dan
arus kas konsolidasiannya untuk periode tujuh
bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying interim
consolidated financial statements present fairly, in
all material respects, the consolidated financial
position of the Group as of July 31, 2022, and its
consolidated financial performance and cash flows
for the seven-month period then ended, in
accordance with Indonesian Financial Accounting
Standards.
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The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023 (lanjutan)

Independent Auditors’ Report (continued)

Report No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023 (continued)

Basis opini Basis for opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Tanggung
jawab kami menurut standar tersebut diuraikan
lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab
Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian pada laporan kami.  Kami
independen terhadap Kelompok Usaha
berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam
audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di
Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung
jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan
tersebut.  Kami yakin bahwa bukti audit yang telah
kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk
menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public Accountants
(“IICPA”).  Our responsibilities under those
standards are further described in the Auditors’
Responsibilities for the Audit of the Consolidated
Financial Statements paragraph of our report.  We
are independent of the Group in accordance with
the ethical requirements relevant to our audit of
the consolidated financial statements in Indonesia,
and we have fulfilled our other ethical
responsibilities in accordance with such
requirements.  We believe that the audit evidence
we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for our audit opinion.

Hal audit utama Key audit matters

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut
pertimbangan profesional kami, merupakan hal
yang paling signifikan dalam audit kami atas
laporan keuangan konsolidasian interim periode
kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam
konteks audit kami atas laporan keuangan
konsolidasian interim secara keseluruhan dan
dalam merumuskan opini kami terhadapnya, dan
kami tidak menyatakan suatu opini audit terpisah
atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit
utama di bawah ini, penjelasan kami tentang
bagaimana audit kami merespons hal tersebut
disampaikan dalam konteks tersebut.

Key audit matters are those matters that, in our
professional judgment, were of most significance in
our audit of the interim consolidated financial
statements of the current period. Such key audit
matters were addressed in the context of our audit
of the interim consolidated financial statements
taken as a whole and in forming our audit opinion
thereon, and we do not provide a separate audit
opinion on such key audit matters. For the key audit
matter below, our description of how our audit
addressed such key audit matter is provided in such
context.
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The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023 (lanjutan)

Independent Auditors’ Report (continued)

Report No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023 (continued)

Hal audit utama (lanjutan) Key audit matters (continued)

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang
dijelaskan dalam paragraf Tanggung Jawab
Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan
Konsolidasian pada laporan kami, termasuk
sehubungan dengan hal audit utama yang
dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu,
audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang
dirancang untuk merespons penilaian kami atas
risiko kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan konsolidasian interim terlampir.  Hasil
prosedur audit kami, termasuk prosedur yang
dilakukan untuk merespons hal audit utama di
bawah ini, memberikan dasar bagi opini audit kami
atas laporan keuangan konsolidasian interim
terlampir.

We have fulfilled the responsibilities described in
the Auditors’ Responsibilities for the Audit of the
Consolidated Financial Statements paragraph of
our report, including in relation to the key audit
matter communicated below.  Accordingly, our
audit included the performance of procedures
designed to respond to our assessment of the risks
of material misstatement of the accompanying
interim consolidated financial statements.  The
results of our audit procedures, including the
procedures performed to address the key audit
matter below, provide the basis for our audit
opinion on the accompanying interim consolidated
financial statements.

Evaluasi penurunan nilai piutang plasma Impairment assessment of plasma receivables

Penjelasan atas hal audit utama: Description of the key audit matter:

Entitas-entitas anak tertentu dalam Kelompok
Usaha memiliki komitmen dengan beberapa
Koperasi Unit Desa dan Kelompok Tani yang
mewakili petani plasma untuk mengembangkan
perkebunan plasma sebagaimana diwajibkan oleh
Pemerintah Indonesia seperti diungkapkan dalam
Catatan 2l dan 14 atas laporan keuangan
konsolidasian interim. Pada tanggal 31 Juli 2022,
saldo piutang plasma Kelompok Usaha adalah
sebesar Rp79.055 juta.

Certain subsidiaries within the Group have
commitments with several Rural Cooperatives and
farmer group representing plasma farmers to
develop plasma plantations as required by the
Indonesian Government as disclosed in Notes 2l
and 14 to the interim consolidated financial
statements. As at July 31, 2022, the balance of the
Group’s plasma receivables amounted to Rp79,055
million.

Piutang plasma diklasifikasikan sebagai aset
keuangan yang diukur dengan biaya perolehan
diamortisasi berdasarkan PSAK 71. Kelompok
Usaha mengestimasi penyisihan penurunan nilai
piutang plasma dengan menggunakan pendekatan
umum atas kerugian kredit ekspektasian (“KKE”)
karena piutang ini mengandung komponen
pembiayaan yang signifikan. Kelompok Usaha
mengestimasi kerugian penurunan nilai
menggunakan KKE sepanjang umurnya
berdasarkan perkiraan kekurangan kas,
didiskontokan dengan perkiraan suku bunga
efektif awal.

Plasma receivables are classified as financial assets
at amortized cost under PSAK 71. The Group
estimates allowance for impairment of plasma
receivables using general approach of expected
credit losses (“ECL”) as these receivables contain
significant financing component. The Group
estimates the impairment loss using lifetime ECLs
based on the expected cash shortfalls, discounted
at an approximation of the original effective
interest rate.
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The original report included herein is in
the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023 (lanjutan)

Independent Auditors’ Report (continued)

Report No. 00041/2.1032/AU.1/01/1179-
2/1/I/2023 (continued)

Hal audit utama (lanjutan) Key audit matters (continued)

Evaluasi penurunan nilai piutang plasma
(lanjutan)

Impairment assessment of plasma receivables
(continued)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan) Description of the key audit matter: (continued)

Input utama yang digunakan untuk estimasi ini
adalah harga jual dan hasil produksi tandan buah
segar (“TBS”) dari perkebunan plasma dan biaya
kebun plasma. Evaluasi penurunan nilai piutang
plasma signifikan bagi audit kami karena saldo
piutang plasma material bagi laporan keuangan
konsolidasian interim dan input utama dalam
perhitungan estimasi arus kas masa depan dari
piutang plasma memerlukan pertimbangan yang
signifikan dan bersifat subyektif. Pada tanggal 31
Juli 2022, tidak terdapat penyisihan penurunan
nilai piutang plasma yang diperlukan oleh
Kelompok Usaha seperti diungkapkan dalam
Catatan 14 atas laporan keuangan konsolidasian
interim.

The key inputs applied for this estimation are the
selling price, production yield of the fresh fruit
brunch (“FFB”) from plasma plantations and
plasma estate costs. The impairment assessment
of plasma receivables is significant to our audit due
to the balance of plasma receivables is material to
the interim consolidated financial statements and
the key inputs in the calculation of estimated future
cash flow from plasma receivables require
significant judgment and are subjective. As at July
31, 2022, there was no allowance for impairment
of plasma receivables required by the Group as
disclosed in Note 14 to the interim consolidated
financial statements.

Respons audit Audit response

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut
terkait dengan evaluasi penurunan nilai piutang
plasma, antara lain mendapatkan perhitungan
atas model estimasi arus kas masa depan dari
manajemen dan memperoleh pemahaman
tentang metodologi yang digunakan. Kami
membandingkan proyeksi harga jual TBS dan
tingkat inflasi dengan sumber data publik. Kami
membandingkan hasil produksi TBS dan biaya
kebun dengan data internal historis Kelompok
Usaha. Kami memeriksa keakuratan matematis
dari dan aplikasi input utama kedalam proyeksi
arus kas.

We performed the following audit procedures in
relation to the impairment assessment of plasma
receivables, among others obtained the estimated
future cash flow model from management and
gained understanding on the methodology
employed. We compared projected selling price of
FFB and inflation rate to public data sources. We
compared production yield of FFB and estate costs
to the Group’s historical data. We checked the
mathematical accuracy and application of key
inputs to the cash flows forecast.
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Hal-hal lain Other matters

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya
untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran
sehubungan dengan rencana penawaran umum
perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia
berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas
Jasa Keuangan (“Penawaran Umum”), serta tidak
ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk
digunakan, untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion
in the offering document in connection with the
proposed initial public offering of the equity
securities of the Company in Indonesia in reliance
on rules and regulations of the Indonesia Financial
Services Authority (the “Public Offering”), and is
not intended to be, and should not be, used for any
other purposes.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan
auditor independen kami No. 02383/2.1032/AU.
1/01/1179-2/1/XII/2022 tanggal 7 Desember
2022 atas laporan keuangan konsolidasian
interim Kelompok Usaha tanggal 31 Juli 2022 dan
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada
tanggal tersebut, sebelum penerbitan kembali
laporan keuangan konsolidasian interim tersebut
dengan pengungkapan tambahan sehubungan
dengan rencana Penawaran Umum.

We have previously issued our independent
auditors’ report No. 02383/2.1032/AU.
1/01/1179-2/1/XII/2022 dated December 7,
2022 on the interim consolidated financial
statements of the Group as of July 31, 2022 and
for the seven-month period then ended, prior to the
reissuance of the interim consolidated financial
statements with certain additional disclosures in
connection with the proposed Public Offering.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola terhadap
laporan keuangan konsolidasian

Responsibilities of management and those
charged with governance for the consolidated
financial statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian interim tersebut sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan
atas pengendalian internal yang dianggap perlu
oleh manajemen untuk memungkinkan
penyusunan laporan keuangan konsolidasian
interim yang bebas dari kesalahan penyajian
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and
fair presentation of such interim consolidated
financial statements in accordance with Indonesian
Financial Accounting Standards, and for such
internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of interim
consolidated financial statements that are free
from material misstatement, whether due to fraud
or error.
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Tanggung jawab manajemen dan pihak yang
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Responsibilities of management and those
charged with governance for the consolidated
financial statements (continued)

Dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian interim, manajemen bertanggung
jawab untuk menilai kemampuan Kelompok Usaha
dalam mempertahankan kelangsungan usahanya,
mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-
hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha,
dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan
usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk
melikuidasi Kelompok Usaha atau menghentikan
operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang
realistis selain melaksanakannya.

In preparing the interim consolidated financial
statements, management is responsible for
assessing the Group’s ability to continue as a going
concern, disclosing, as applicable, matters related
to going concern, and using the going concern basis
of accounting, unless management either intends
to liquidate the Group or to cease its operations, or
has no realistic alternative but to do so.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
bertanggung jawab untuk mengawasi proses
pelaporan keuangan Kelompok Usaha.

Those charged with governance are responsible for
overseeing the Group’s financial reporting process.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan konsolidasian

Auditors’ responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan
memadai tentang apakah laporan keuangan
konsolidasian interim secara keseluruhan bebas
dari kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan,
dan untuk menerbitkan laporan auditor
independen yang mencakup opini audit kami.
Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat
keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu
jaminan bahwa audit yang dilaksanakan
berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh
IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian
material ketika hal tersebut ada. Kesalahan
penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan dan dianggap material jika,
baik secara individual maupun agregat, dapat
diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi
keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna
berdasarkan laporan keuangan konsolidasian
interim tersebut.

Our objectives are to obtain reasonable assurance
about whether the interim consolidated financial
statements as a whole are free from material
misstatement, whether due to fraud or error, and
to issue an independent auditors’ report that
includes our audit opinion. Reasonable assurance is
a high level of assurance, but is not a guarantee
that an audit conducted in accordance with
Standards on Auditing established by the IICPA will
always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error
and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to
influence the economic decisions of users taken on
the basis of such interim consolidated financial
statements.
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Auditors’ responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami
menerapkan pertimbangan profesional dan
mempertahankan skeptisisme profesional selama
audit.  Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on
Auditing established by the IICPA, we exercise
professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit.  We also:

 Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan
penyajian material dalam laporan keuangan,
baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan, mendesain dan
melaksanakan prosedur audit yang responsif
terhadap risiko tersebut, serta memeroleh
bukti audit yang cukup dan tepat untuk
menyediakan basis bagi opini kami. Risiko
tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian
material yang disebabkan oleh kecurangan
lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh
kesalahan, karena kecurangan dapat
melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan
secara sengaja, kesalahan representasi, atau
pengabaian atas pengendalian internal.

 Identify and assess the risks of material
misstatement of the financial statements,
whether due to fraud or error, design and
perform audit procedures responsive to those
risks, and obtain audit evidence that is
sufficient and appropriate to provide a basis
for our opinion. The risk of not detecting a
material misstatement resulting from fraud is
higher than for one resulting from error, as
fraud may involve collusion, forgery,
intentional omissions, misrepresentations, or
the override of internal control.

 Memeroleh suatu pemahaman tentang
pengendalian internal yang relevan dengan
audit untuk mendesain prosedur audit yang
tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan
untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal
Kelompok Usaha.

 Obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the
circumstances, but not for the purpose of
expressing an opinion on the effectiveness of
the Group’s internal control.

 Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi
yang digunakan serta kewajaran estimasi
akuntansi dan pengungkapan terkait yang
dibuat oleh manajemen.

 Evaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of
accounting estimates and related disclosures
made by management.
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Auditors’ responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami
menerapkan pertimbangan profesional dan
mempertahankan skeptisisme profesional selama
audit.  Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on
Auditing established by the IICPA, we exercise
professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit.  We also:
(continued)

 Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis
akuntansi kelangsungan usaha oleh
manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang
diperoleh, apakah terdapat suatu
ketidakpastian material yang terkait dengan
peristiwa atau kondisi yang dapat
menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan Kelompok Usaha untuk
mempertahankan kelangsungan usahanya.
Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat
suatu ketidakpastian material, kami
diharuskan untuk menarik perhatian dalam
laporan auditor independen kami ke
pengungkapan terkait dalam laporan
keuangan konsolidasian atau, jika
pengungkapan tersebut tidak memadai,
memodifikasi opini audit kami.  Kesimpulan
kami didasarkan pada bukti audit yang
diperoleh hingga tanggal laporan auditor
independen kami.  Namun, peristiwa atau
kondisi masa depan dapat menyebabkan
Kelompok Usaha tidak dapat
mempertahankan kelangsungan usahanya.

 Conclude on the appropriateness of
management's use of the going concern basis
of accounting and, based on the audit evidence
obtained, whether a material uncertainty
exists related to events or conditions that may
cast significant doubt on the Group's ability to
continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are
required to draw attention in our independent
auditors’ report to the related disclosures in
the consolidated financial statements or, if
such disclosures are inadequate, to modify our
audit opinion.  Our conclusion is based on the
audit evidence obtained up to the date of our
independent auditors’ report.  However,
future events or conditions may cause the
Group to cease to continue as a going concern.

 Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi
laporan keuangan konsolidasian secara
keseluruhan, termasuk pengungkapannya,
dan apakah laporan keuangan konsolidasian
mencerminkan transaksi dan peristiwa yang
mendasarinya dengan suatu cara yang
mencapai penyajian wajar.

 Evaluate the overall presentation, structure
and contents of the consolidated financial
statements, including the disclosures, and
whether the consolidated financial statements
represent the underlying transactions and
events in a manner that achieves fair
presentation.
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Auditors’ responsibilities for the audit of the
consolidated financial statements (continued)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami
menerapkan pertimbangan profesional dan
mempertahankan skeptisisme profesional selama
audit.  Kami juga: (lanjutan)

As part of an audit in accordance with Standards on
Auditing established by the IICPA, we exercise
professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit.  We also:
(continued)

 Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat
terkait informasi keuangan entitas atau
aktivitas bisnis dalam Kelompok Usaha untuk
menyatakan opini atas laporan keuangan
konsolidasian.  Kami bertanggung jawab atas
arah, supervisi, dan pelaksanaan audit grup.
Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya
atas opini audit kami.

 Obtain sufficient appropriate audit evidence
regarding the financial information of the
entities or business activities within the Group
to express an opinion on the consolidated
financial statements.  We are responsible for
the direction, supervision, and performance of
the group audit.  We remain solely responsible
for our audit opinion.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang
bertanggung jawab atas tata kelola mengenai,
antara lain, ruang lingkup dan saat yang
direncanakan atas audit, serta temuan audit
signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan
dalam pengendalian internal yang kami
identifikasi selama audit kami.

We communicate with those charged with
governance regarding, among other matters, the
planned scope and timing of the audit and
significant audit findings, including any significant
deficiencies in internal control that we identify
during our audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola
bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang
relevan mengenai independensi, dan
mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh
hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara
wajar berpengaruh terhadap independensi kami,
dan, jika relevan, pengamanan terkait.

We also provide those charged with governance
with a statement that we have complied with
relevant ethical requirements regarding
independence, and to communicate with them all
relationships and other matters that may
reasonably be thought to bear on our
independence, and where applicable, related
safeguards.
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Independent Auditors’ Report
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The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan
konsolidasian PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
(“Perusahaan”) dan entitas anaknya terlampir,
yang terdiri dari laporan posisi keuangan
konsolidasian tanggal 31 Desember 2021, serta
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus
kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan
akuntansi signifikan dan informasi penjelasan
lainnya.

We have audited the accompanying consolidated
financial statements of PT Nusantara Sawit
Sejahtera Tbk (the “Company”) and its
subsidiaries, which comprise the consolidated
statement of financial position as of December 31,
2021, and the consolidated statements of profit or
loss and other comprehensive income, changes in
equity, and cash flows for the year then ended, and
a summary of significant accounting policies and
other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan
keuangan

Management’s responsibility for the financial
statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan
laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and
fair presentation of such consolidated financial
statements in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to
enable the preparation of consolidated financial
statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor Auditors’ responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan
suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian
tersebut berdasarkan audit kami.  Kami
melaksanakan audit kami berdasarkan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia.  Standar tersebut mengharuskan kami
untuk mematuhi ketentuan etika serta
merencanakan dan melaksanakan audit untuk
memeroleh keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas
dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such
consolidated financial statements based on our
audit.  We conducted our audit in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public
Accountants.  Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and
perform the audit to obtain reasonable assurance
about whether such consolidated financial
statements are free from material misstatement.
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Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur
untuk memperoleh bukti audit tentang angka-
angka dan pengungkapan dalam laporan
keuangan.  Prosedur yang dipilih bergantung pada
pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas
risiko kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan.  Dalam melakukan penilaian
risiko tersebut, auditor mempertimbangkan
pengendalian internal yang relevan dengan
penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan entitas untuk merancang prosedur
audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi
bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal entitas.
Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas
ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan
dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
oleh manajemen, serta pengevaluasian atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements.  The procedures
selected depend on the auditors’ judgment,
including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error.  In making those risk
assessments, the auditors consider internal
control relevant to the entity’s preparation and
fair presentation of the financial statements in
order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control.  An
audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami
peroleh adalah cukup dan tepat untuk
menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our audit opinion.

Opini Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021,
serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated
financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk and its
subsidiaries as of December 31, 2021, and their
consolidated financial performance and cash flows
for the year then ended, in accordance with
Indonesian Financial Accounting Standards.
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The Shareholders and the Boards of
Commissioners and Directors
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk

Pendahuluan Introduction

Kami telah mereviu informasi keuangan
konsolidasian interim PT Nusantara Sawit
Sejahtera Tbk (“Perusahaan”) dan entitas anaknya
terlampir, yang terdiri dari laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian interim
untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Juli 2021, dan suatu ikhtisar kebijakan
akuntansi signifikan dan informasi penjelasan
lainnya. Manajemen bertanggung jawab atas
penyusunan dan penyajian wajar informasi
keuangan konsolidasian interim ini sesuai dengan
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan
suatu kesimpulan atas informasi keuangan
konsolidasian interim ini berdasarkan reviu kami.

We have reviewed the accompanying interim
consolidated financial information of PT Nusantara
Sawit Sejahtera Tbk (the “Company”) and its
subsidiaries, which comprises the interim
consolidated statements of profit or loss and other
comprehensive income, changes in equity, and
cash flows for the seven-month period ended
July 31, 2021, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory
information. Management is responsible for the
preparation and fair presentation of this interim
consolidated financial information in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.
Our responsibility is to express a conclusion on this
interim consolidated financial information based on
our review.

Ruang lingkup reviu Scope of review

Kami melaksanakan reviu kami berdasarkan
Standar Perikatan Reviu 2410, “Reviu atas
Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan
oleh Auditor Independen Entitas”, yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Suatu reviu
atas informasi keuangan interim terdiri dari
pengajuan pertanyaan, terutama kepada pihak
yang bertanggung jawab atas bidang keuangan dan
akuntansi, serta penerapan prosedur analitis dan
prosedur reviu lainnya. Suatu reviu memiliki ruang
lingkup yang secara substansial kurang daripada
suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan
Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia dan sebagai
konsekuensinya, tidak memungkinkan kami untuk
memeroleh keyakinan bahwa kami akan
mengetahui seluruh hal signifikan yang mungkin
teridentifikasi dalam suatu audit.  Oleh karena itu,
kami tidak menyatakan suatu opini audit.

We conducted our review in accordance with
Standard on Review Engagements 2410, “Review
of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity”, established by
the Indonesian Institute of Certified Public
Accountants.  A review of interim financial
information consists of making inquiries, primarily
of persons responsible for financial and accounting
matters, and applying analytical and other review
procedures.  A review is substantially less in scope
than an audit conducted in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public Accountants
and consequently, does not enable us to obtain
assurance that we would become aware of all
significant matters that might be identified in an
audit.  Accordingly, we do not express an audit
opinion.
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Kami telah mengaudit laporan keuangan
konsolidasian PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
(“Perusahaan”) dan entitas anaknya terlampir,
yang terdiri dari laporan posisi keuangan
konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan
2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan
(rugi) komprehensif lain, laporan perubahan
ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk
tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi
signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated
financial statements of PT Nusantara Sawit
Sejahtera Tbk (the “Company”) and its
subsidiaries, which comprise the consolidated
statements of financial position as of December 31,
2020 and 2019, and the consolidated statements
of profit or loss and other comprehensive income
(loss), changes in equity, and cash flows for the
years then ended, and a summary of significant
accounting policies and other explanatory
information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan
keuangan

Management’s responsibility for the financial
statements

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan
dan penyajian wajar laporan keuangan
konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas
pengendalian internal yang dianggap perlu oleh
manajemen untuk memungkinkan penyusunan
laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari
kesalahan penyajian material, baik yang
disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and
fair presentation of such consolidated financial
statements in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards, and for such internal
control as management determines is necessary to
enable the preparation of consolidated financial
statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor Auditors’ responsibility

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan
suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian
tersebut berdasarkan audit kami. Kami
melaksanakan audit kami berdasarkan Standar
Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami
untuk mematuhi ketentuan etika serta
merencanakan dan melaksanakan audit untuk
memeroleh keyakinan memadai tentang apakah
laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas
dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such
consolidated financial statements based on our
audits. We conducted our audits in accordance with
Standards on Auditing established by the
Indonesian Institute of Certified Public
Accountants. Those standards require that we
comply with ethical requirements and plan and
perform the audits to obtain reasonable assurance
about whether such consolidated financial
statements are free from material misstatement.



The original report included herein is in the
Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00039/2.1032/AU.1/01/0685-
3/1/I/2023 (lanjutan)

Independent Auditors’ Report (continued)

Report No. 00039/2.1032/AU.1/01/0685-
3/1/I/2023 (continued)

Tanggung jawab auditor (lanjutan) Auditors’ responsibility (continued)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur
untuk memeroleh bukti audit tentang angka-
angka dan pengungkapan dalam laporan
keuangan.  Prosedur yang dipilih bergantung pada
pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas
risiko kesalahan penyajian material dalam laporan
keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan
maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian
risiko tersebut, auditor mempertimbangkan
pengendalian internal yang relevan dengan
penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan entitas untuk merancang prosedur
audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi
bukan untuk tujuan menyatakan opini atas
keefektivitasan pengendalian internal entitas.
Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas
ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan
dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat
oleh manajemen, serta pengevaluasian atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain
audit evidence about the amounts and disclosures
in the financial statements. The procedures
selected depend on the auditors’ judgment,
including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether
due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditors consider internal
control relevant to the entity’s preparation and
fair presentation of the financial statements in
order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the
purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity’s internal control. An
audit also includes evaluating the appropriateness
of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by
management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami
peroleh adalah cukup dan tepat untuk
menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have
obtained is sufficient and appropriate to provide a
basis for our audit opinion.

Opini Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan
konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan
konsolidasian PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk
dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020
dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada
tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying consolidated
financial statements present fairly, in all material
respects, the consolidated financial position of
PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk and its
subsidiaries as of December 31, 2020 and 2019,
and their consolidated financial performance and
cash flows for the years then ended, in accordance
with Indonesian Financial Accounting Standards.
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 

Tanggal 31 Juli 2022 dan 
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
FINANCIAL POSITION 

As of July 31, 2022 and 
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 
             
    Catatan/   31 Juli 2022/   31 Desember 2021/ 31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/  
     Notes   July 31, 2022   December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2019 
                  
ASET                  ASSETS 
 
ASET LANCAR                CURRENT ASSETS 
 
Kas dan bank  2h,2w,4   113.023   191.229   41.536   45.760  Cash on hand and in banks 
Piutang usaha                Trade receivables 
 Pihak ketiga  2w,5   12.947   21.545   14.365   6.062  Third parties 
Piutang lain-lain                Other receivables 
 Pihak ketiga  2w,6   2.244   2.072   1.072   1.647  Third parties 
Persediaan  2i,7   100.205   89.640   39.047   56.172  Inventories 
Pajak dibayar di muka  2v,30   1.422   1.772   177   449  Prepaid tax 
Uang muka  9   12.236   14.925   3.388   3.632  Advances 
Biaya dibayar di muka  2m,10   720   117   259   595  Prepaid expenses 
Aset biologis  2j,8   50.145   76.100   43.375   33.175  Biological assets 
Aset keuangan lancar lainnya  2h,2w,11  40.000   -   -   -  Other current financial asset 
                   

Total Aset Lancar     332.942   397.400   143.219   147.492  Total Current Assets 
                   

 
ASET TIDAK LANCAR                NON-CURRENT ASSETS 
 
Piutang pihak berelasi  2g,2w,31  -   -   865   869  Due from related parties 
Piutang plasma  2l,2w,14   79.055   20.696   10.788   8.465  Plasma receivables 
Aset pajak tangguhan - neto  2v,30   34.788   34.323   49.434   12.312  Deferred tax assets - net 
Tanaman produktif  2o,12              Bearer plants 
 Tanaman telah                  
  menghasilkan - neto     1.815.129   1.724.898   1.658.970   1.369.288  Mature plantations - net 
 Tanaman belum                 
  menghasilkan     53.565   190.008   290.298   584.044  Immature plantations 
Aset tetap - neto  2n,2p,13   545.178   541.799   536.331   559.281  Fixed assets - net 
     2h,2k,2r 
Aset tidak lancar lainnya  2w,15   106.729   65.876   65.243   79.262  Other non-current assets 
                   

Total Aset Tidak Lancar     2.634.444   2.577.600   2.611.929   2.613.521  Total Non-Current Assets 
                   

TOTAL ASET     2.967.386   2.975.000   2.755.148   2.761.013  TOTAL ASSETS 
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN (lanjutan) 

Tanggal 31 Juli 2022 dan 
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
FINANCIAL POSITION (continued) 

As of July 31, 2022 and 
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 
 
     Catatan/   31 Juli 2022/   31 Desember 2021/ 31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/  
     Notes   July 31, 2022   December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2019 
                      
LIABILITAS DAN EKUITAS                LIABILITIES AND EQUITY 
 
LIABILITAS                LIABILITIES 
    
LIABILITAS JANGKA PENDEK                CURRENT LIABILITIES 
Utang bank jangka pendek  2w,16   40.000   -   99.977   99.999  Short-term bank loans 
Utang usaha                Trade payables 
 Pihak ketiga  2w,17   76.546   105.189   119.598   147.657  Third parties 
Utang lain-lain                Other payables 
 Pihak ketiga  2w,18   30.017   34.836   44.578   46.108  Third parties 
Beban akrual  2w,20   5.592   8.652   9.444   8.207  Accrued expenses 
Liabilitas imbalan kerja                Short-term employee 
 jangka pendek  2w,20   11.774   10.100   9.963       7.900  benefits liability 
Utang pajak  2v,30   17.307   38.233   6.183   3.026  Taxes payable 
Liabilitas kontrak  19   11.570   143   -   13.861  Contract liabilities 
Utang jangka panjang -           
 bagian yang jatuh tempo                Long-term debts - 
 dalam waktu satu tahun:                current maturities: 
 Utang bank  2w,21   92.328   164.386   61.022   54.527  Bank loans 
 Liabilitas sewa  2n,2w,22  2.626   1.366   2.694   4.525  Lease liabilities 
                   

Total Liabilitas Jangka Pendek     287.760   362.905   353.459   385.810  Total Current Liabilities 
                   

 
LIABILITAS JANGKA PANJANG                NON-CURRENT LIABILITIES 
Utang jangka panjang - setelah    
 dikurangi bagian yang jatuh                Long-term debts - 
 tempo dalam waktu satu tahun:                net of current maturities: 
 Utang bank  2w,21   1.989.280   1.988.861   2.061.786   2.050.934  Bank loans 
 Liabilitas sewa  2n,2w,22  2.070   1.220   526   1.469  Lease liabilities 
Liabilitas imbalan                Liabilities for 
 kerja karyawan  2s,23   22.060   22.038   24.702   30.600  employee benefits  
Liabilitas pajak tangguhan - neto  2v,30   42.453   40.724   1.275   5.802  Deferred tax liabilities - net 
                   

Total Liabilitas Jangka Panjang     2.055.863   2.052.843   2.088.289   2.088.805  Total Non-Current Liabilities 
                   

TOTAL LIABILITAS     2.343.623   2.415.748   2.441.748   2.474.615  TOTAL LIABILITIES 
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN POSISI KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN (lanjutan) 

Tanggal 31 Juli 2022 dan 
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, 
kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
FINANCIAL POSITION (continued) 

As of July 31, 2022 and 
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah, 
unless otherwise stated) 

 
 
 
    Catatan/   31 Juli 2022/   31 Desember 2021/ 31 Desember 2020/ 31 Desember 2019/  
     Notes   July 31, 2022   December 31, 2021 December 31, 2020 December 31, 2019 
                   
LIABILITAS DAN EKUITAS                LIABILITIES AND EQUITY 
(lanjutan)                (continued) 
 
EKUITAS                EQUITY 
Ekuitas yang dapat diatribusikan                 Equity attributable to the 
 kepada pemilik entitas induk                 owners of the parent entity 
Modal saham - nilai nominal                Share capital - par value 
 Rp50 (angka penuh)                 Rp50 (full amount)  
 per saham pada                per share as of  
 tanggal 31 Juli 2022 dan                 July 31, 2022 
 31 Desember 2021                and December 31, 2021 
 dan Rp1.000.000 (angka penuh)              and Rp1,000,000 (full amount) 
 per saham pada tanggal               per share as of December 31, 
 31 Desember 2020 dan 2019                2020 and 2019 
Modal dasar - 80.000.000.000                 
 saham pada tanggal                Authorized - 80,000,000,000 
 31 Juli 2022 dan               shares as of July 31, 2022 and 
 31 Desember 2021 dan                December 31, 2021 and 
 1.011.000 saham pada                1,011,000 shares 
 tanggal 31 Desember                as of December 31, 
     2020 dan 2019                2020 and 2019 
Modal ditempatkan dan              
 disetor penuh -                Issued and fully paid - 
 20.220.000.000 saham pada                20,220,000,000 shares 
 tanggal 31 Juli 2022 dan                as of July 31, 2022 and  
 31 Desember 2021                December 31, 2021 and 
 dan 1.011.000 saham pada                1,011,000 shares 
 tanggal 31 Desember                as of December 31, 
 2020 dan 2019  24   1.011.000   1.011.000   1.011.000   1.011.000  2020 and 2019 
Tambahan modal disetor  24   1.496   1.496   1.496   1.496  Additional paid-in capital 
Akumulasi rugi      (388.739)  (453.250)  (699.102)  (726.104 ) Accumulated losses 
                   

Total ekuitas yang dapat                Total equity attributable 
 diatribusikan kepada                to the owners 
 pemilik entitas induk     623.757   559.246   313.394   286.392  of the parent entity 
Kepentingan nonpengendali     6   6   6   6  Non-controlling interest 
                   

TOTAL EKUITAS     623.763   559.252   313.400   286.398  TOTAL EQUITY 
                   

TOTAL LIABILITAS DAN                TOTAL LIABILITIES AND 
EKUITAS     2.967.386   2.975.000   2.755.148   2.761.013  EQUITY 
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN  

KONSOLIDASIAN 
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir  

pada Tanggal-tanggal 31 Juli 2022  
dan 2021 (tidak diaudit) 

dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 
 Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
PROFIT OR LOSS AND OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) 
For the Seven-Month Periods Ended 
July 31, 2022 and 2021 (unaudited) 

 and For the Years Ended 
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

     

    
 
   
        Periode tujuh bulan yang berakhir 
        pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
        Seven-month period ended July 31,    Year ended December 31, 
                      
            2021     
     Catatan/       (Tidak diaudit/ 
     Notes   2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                      
PENJUALAN  2t,25   682.064   573.926   1.146.624   746.873   523.397  SALES 
        
BEBAN POKOK PENJUALAN  2t,26   (388.351)  (290.144)  (576.122)  (523.439)  (476.347) COST OF GOODS SOLD 
                     

LABA BRUTO     293.713   283.782   570.502   223.434   47.050  GROSS PROFIT 
 
(Kerugian) keuntungan                    (Loss) gain on  
 atas perubahan nilai                   changes of fair value 
 wajar aset biologis - neto  2j               (25.955)    13.236   32.725   10.200   16.767  of biological assets - net 
Beban penjualan  2t,27   (15.666)   (15.604)  (27.690)  (22.171)  (16.553) Selling expense 
Beban umum dan                   General and administrative 
 administrasi  2t,27   (29.990)  (21.187)  (37.644)  (37.432)  (34.675) expenses 
Pendapatan operasi lainnya  2t,28   358   1.212   2.557   2.725   2.153  Other operating income 
Beban operasi lainnya  2t,28   (287)  (1.617)  (2.408)  (327)  (334) Other operating expenses 
                     

LABA USAHA     222.173   259.822   538.042   176.429   14.408  INCOME FROM OPERATIONS 
                     

Pendapatan keuangan  2t,29   2.662   749   1.849   681   887  Finance income 
Pajak final atas pendapatan bunga     (532)  (150)  (370)  (136)  (177) Final tax on interest income 
Beban keuangan  2t,29   (127.448)  (120.083)  (205.255)  (201.325)  (189.636) Finance expenses 
                     

LABA (RUGI) SEBELUM                   INCOME (LOSS) BEFORE 
(BEBAN) MANFAAT PAJAK                   CORPORATE INCOME TAX 
PENGHASILAN BADAN     96.855   140.338   334.266   (24.351)  (174.518) (EXPENSE) BENEFIT 
  
(Beban) manfaat pajak                       Corporate income tax 
 penghasilan badan - neto  2v,30   (33.280)  (29.734)  (88.933)  43.784   (65.593) (expense) benefit - net 
                     

LABA (RUGI) PERIODE/                   INCOME (LOSS) FOR 
TAHUN BERJALAN     63.575   110.604   245.333   19.433   (240.111) THE PERIOD/YEAR 
        
Penghasilan (rugi) komprehensif lain                Other comprehensive income(loss) 
 Pos yang tidak akan direklasifikasi                  Item that will not be 
  ke laba rugi:                   reclassified to profit or loss: 
  Keuntungan (kerugian)                    Recognized actuarial gain 
   aktuarial  2s,23   1.200   389   666   9.704   (1.309) (loss) 
  Pajak tangguhan terkait  2v,30   (264)  (85)  (147)  (2.135)  327  Related deferred tax 
                     

Penghasilan (rugi) komprehensif                   Other comprehensive income 
 lain - neto setelah pajak     936   304   519   7.569   (982) (loss) - net of tax 
                     

TOTAL PENGHASILAN (RUGI)                    
KOMPREHENSIF                   TOTAL COMPREHENSIVE INCOME 
PERIODE/TAHUN BERJALAN     64.511   110.908   245.852   27.002   (241.093) (LOSS) FOR THE PERIOD/YEAR 
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
(RUGI) KOMPREHENSIF LAIN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan) 

Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 31 Juli 2022  

dan 2021 (tidak diaudit) 
dan Untuk Tahun yang Berakhir pada 

 Tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  

kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF 
PROFIT OR LOSS AND OTHER 

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) (continued) 
For the Seven-Month Periods Ended 
July 31, 2022 and 2021 (unaudited) 

 and For the Years Ended 
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 
 
 
        Periode tujuh bulan yang 
        berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
        Seven-month period ended July 31,    Year ended December 31, 
                      
            2021     
     Catatan/       (Tidak diaudit/  
     Notes   2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                      
Laba (rugi) periode/tahun berjalan                   Income (loss) for the  
 yang dapat diatribusikan kepada:                  period/year atributtable to: 
 Pemilik entitas induk     63.575   110.604   245.333   19.433   (240.116) Owners of the parent entity 
 Kepentingan nonpengendali     -   -   -   -   5  Non-controlling interest 
                     

Total       63.575   110.604   245.333   19.433   (240.111) Total 
                     

 
Total penghasilan (rugi) komprehensif                  Total comprehensive income 
 periode/tahun berjalan yang dapat                  (loss) for the period/year 
 diatribusikan kepada:                   atributtable to: 
 Pemilik entitas induk     64.511   110.908   245.852   27.002   (241.098) Owners of the parent entity 
 Kepentingan nonpengendali     -   -   -   -   5  Non-controlling interest 
                     

Total       64.511   110.908   245.852   27.002   (241.093) Total 
                     

Laba (rugi) per saham dasar                   Basic earnings (loss) per  
 yang dapat diatribusikan                   share attributable to 
 kepada pemilik entitas induk                   the owners of the parent 
 (angka penuh)  2aa,32   3   5   12   1   (12) (full amount) 
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 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA 
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN 

Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir pada 
Tanggal-tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan  

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY 

For the Seven-Month Periods Ended  
July 31, 2022 and 2021 (unaudited) 

and For the Years Ended 
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated) 
 
 
 
            Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/ 
            Equity attributable to the owners of the parent entity            
                           

                    Tambahan            Kepentingan 
                    modal disetor/    Akumulasi rugi/        nonpengendali/      
                Modal saham/    Additional    Accumulated    Total/    Non-controlling    Total ekuitas/ 
                Share capital    paid-in capital    losses    Total    interest    Total equity 
                                  

Saldo 1 Januari 2019          1.011.000   1.496   (485.006)  527.490   1   527.491   Balance as of January 1, 2019 
 
Rugi tahun berjalan           -   -    (240.116)  (240.116 )  5   (240.111 )             Loss for the year 
 
Kerugian aktuarial - neto setelah pajak         -   -   (982)  (982 )  -   (982 )                        Actuarial loss - net of tax 
                                  

Saldo 31 Desember 2019         1.011.000   1.496   (726.104)  286.392   6   286.398   Balance as of December 31, 2019 
 
Laba tahun berjalan           -   -    19.433   19.433   -   19.433              Income for the year 
 
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak       -   -   7.569   7.569   -   7.569                            Actuarial gain - net of tax 
                                  

Saldo 31 Desember 2020         1.011.000   1.496   (699.102)  313.394   6   313.400             Balance as of December 31, 2020 
    
Laba tahun berjalan           -   -   245.333   245.333   -   245.333   Income for the year 
  
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak        -   -   519    519   -   519      Actuarial gain - net of tax 
                                  

Saldo 31 Desember 2021         1.011.000   1.496   (453.250)  559.246   6       559.252         Balance as of December 31, 2021 
                                  

 
Saldo 1 Januari 2021          1.011.000   1.496   (699.102)  313.394   6       313.400         Balance as of January 1, 2021 
 
Laba periode berjalan (tidak diaudit)         -   -   110.604   110.604   -   110.604   Income for the period (unaudited) 
  
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak (tidak diaudit)     -   -   304   304   -   304    Actuarial gain - net of tax (unaudited) 
                                  

Saldo 31 Juli 2021 (tidak diaudit)         1.011.000   1.496   (588.194)  424.302   6       424.308         Balance as of July 31, 2021 (unaudited) 
                                  

 
Saldo 1 Januari 2022          1.011.000   1.496   (453.250)  559.246   6       559.252         Balance as of January 1, 2022 
 
Laba periode berjalan           -   -   63.575   63.575   -   63.575   Income for the period 
 
Keuntungan aktuarial - neto setelah pajak       -   -   936   936   -   936    Actuarial gain - net of tax 
                                  

Saldo 31 Juli 2022           1.011.000   1.496   (388.739)  623.757   6   623.763   Balance as of July 31, 2022 
                                  
                                  



  The original financial consolidated statements included herein  
are in the Indonesian language. 

 

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir  
merupakan bagian integral dari  

laporan keuangan konsolidasian ini. 
 The accompanying notes form an integral part of these  

consolidated financial statements. 
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PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
DAN ENTITAS ANAKNYA 

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN 
Untuk Periode Tujuh Bulan yang Berakhir  

pada Tanggal-tanggal 31 Juli 2022  
dan 2021 (tidak diaudit) dan Untuk Tahun  

yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2021, 2020, dan 2019 

(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS 
For the Seven-Month Periods Ended  
July 31, 2022 and 2021 (unaudited) 

 And For the Years Ended 
December 31, 2021, 2020, dan 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

     
 
        Periode tujuh bulan yang berakhir 
        pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
        Seven-month period ended July 31,    Year ended December 31, 
                       

            2021             
     Catatan/       (Tidak diaudit/             
     Note   2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                      
 
ARUS KAS DARI                   CASH FLOW FROM 
AKTIVITAS OPERASI                   OPERATING ACTIVITIES 
Penerimaan kas dari pelanggan     702.088   573.155   1.140.087   725.534    561.750  Cash receipts from customers 
Pembayaran kas kepada pemasok     (317.584)  (248.664)  (505.034)  (372.028)  (300.418) Cash paid to suppliers 
Pembayaran kas kepada karyawan     (52.615)  (52.745)  (67.957)  (63.032)  (61.356) Cash paid to employees 
Pembayaran untuk beban operasi     (24.914)  (15.787)  (40.235)  (32.514)  (25.136) Cash paid to operating expenses 
                     

Kas yang diperoleh dari operasi     306.975   255.959   526.861   257.960   174.840  Cash generated from operations 
 
Penerimaan kas pendapatan bunga     2.130   599   1.479   545   709  Cash received from interest income 
Pembayaran bunga     (136.103)  (115.078)  (205.370)  (188.275)  (171.554) Payment of interest 
Pembayaran pajak     (53.091)  (49)  (304)  -   -  Payment of tax 
(Pembayaran) penerimaan  
 lainnya - neto     (79.812)  (1.675)  (4.910)  901    1.469  Other (payment) receipts - net 
                     

Kas neto yang diperoleh                   Net cash provided by 
 dari aktivitas operasi     40.099   139.756   317.756   71.131   5.464  operating activities 
                     

 
ARUS KAS DARI                   CASH FLOW FROM 
AKTIVITAS INVESTASI                   INVESTING ACTIVITIES 
Penerimaan dari penjualan                   Proceeds from 
 aset tetap  13   497   720   1.709   629   327  sale of fixed assets 
Penerimaan dari piutang plasma     37   5.518   6.518   1.598   17.000  Proceeds from plasma receivables 
Penambahan piutang                    
 perkebunan plasma     (58.396)  (7.072)  (16.426)  (3.921)   (4.499) Addition to plasma receivables  
Penambahan aset tetap     (15.711)  (4.850)  (34.958)   (6.660)   (22.143) Acquisition of fixed assets 
Penambahan tanaman produktif     (9.043)  (21.461)  (32.709)  (33.841)    (103.650) Acquisition of bearer plants 
Penambahan bibitan                   Acquisition of nursery 
 dan persiapan lahan     (4.983)  (5.722)  (5.932)  (11.945)   (12.839) and land clearing 
Penerimaan piutang pihak                   Proceeds from due from 
 pihak berelasi     -   55   55   4   -  related parties 
                     

Kas neto yang digunakan                   Net cash used in 
 untuk aktivitas investasi     (87.599)  (32.812)  (81.743)  (54.136)  (125.804) investing activities 
                     

 
ARUS KAS DARI                   CASH FLOW FROM 
AKTIVITAS PENDANAAN                   FINANCING ACTIVITIES 
Penerimaan utang bank     2.126.700   -   -   29.807   146.834  Proceeds from bank loans 
Pembayaran utang bank     (2.155.270)  (51.816)  (81.392)  (43.872)  (59.962) Payment for bank loans 
Pembayaran liabilitas sewa     (2.143)  (2.566)  (4.929)  (7.155)  (8.090) Payment for lease liabilities 
                     

Kas neto yang (digunakan                    
 untuk) diperoleh dari                   Net cash (used in) provided by 
 aktivitas pendanaan     (30.713)  (54.382)  (86.321)  (21.220)  78.782  financing activities 
                     

(PENURUNAN) KENAIKAN                   NET (DECREASE) INCREASE IN 
NETO KAS DAN BANK     (78.213)   52.562   149.692   (4.225)   (41.558) CASH ON HAND AND IN BANKS 
   
                      Net effect of changes in 
Dampak neto perubahan                   exchange rates on cash 
 nilai tukar atas kas dan bank     7   3   1   1   (26) on hand and in banks 
        

                      CASH ON HAND AND IN BANKS 
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN   191.229   41.536   41.536   45.760   87.344  AT BEGINNING OF PERIOD/YEAR 
                     

                      CASH ON HAND AND IN BANKS 
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN   113.023   94.101   191.229   41.536   45.760  AT END OF PERIOD/YEAR 
                     

 

Tambahan informasi arus kas              Supplementary cash flow information  
 diungkapkan pada Catatan 38             are disclosed in Note 38 
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1. UMUM  1. GENERAL 
 

 a. Pendirian Perusahaan   a. Establishment of the Company 
 

 PT Nusantara Sawit Sejahtera (“Perusahaan”) 
didirikan berdasarkan Akta Notaris Engawati 
Gazali, S.H., No. 01 dan No. 14 dengan tanggal 
masing-masing 1 April 2009 dan 12 Juni 2009, 
dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan 
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan No. AHU-28662.AH.01.01 
tanggal 26 Juni 2009. 

 PT Nusantara Sawit Sejahtera (the “Company”) 
was established based on the Notarial Deed 
No. 01 and No. 14 of Engawati Gazali, S.H., 
dated April 1, 2009 and June 12, 2009, 
respectively, and has been approved by the 
Minister of Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia in its Decision Letter  
No. AHU-28662.AH.01.01 dated June 26, 2009. 

   
Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami 
beberapa kali perubahan, perubahan terakhir 
berdasarkan Akta Notaris No. 30 oleh Esther 
P.E Jovina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, 
tanggal 22 Juni 2022, dimana pemegang saham 
menyetujui, antara lain: 
 
• menambah bidang usaha Perusahaan yaitu 

Aktivitas Perusahaan Holding. 
• penerbitan waran seri I yang semula 

sebanyak-banyaknya 892.058.000 waran 
seri I menjadi sebanyak-banyaknya 
1.784.117.650 waran seri I. 

 The Company’s Articles of Association have 
been amended several times, the latest 
amendments of which is notarized in Notarial 
Deed No. 30 of Esther P.E Jovina, S.H., M.Kn., 
Notary in Jakarta, dated June 22, 2022, 
whereby the shareholders approved, among 
others: 
• add the Company’s business objectives 

which is Holding Company Activity. 
• issue the Company’s warrant series I from a 

maximum quantity of 892,058,000 to 
become a maximum quantity of 
1,784,117,650 warrant series I. 

 
 Keputusan pemegang saham ini telah disetujui 

dan dicatat dalam database Sistem Administrasi 
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
surat No. AHU-0042612.AH.01.02.TAHUN 
2022 tanggal 22 Juni 2022. 

  This shareholders’ decision has been approved 
and recorded in the Legal Entity Administration 
System database of the Ministry of Law and 
Human Rights of the Republic of Indonesia 
based on letter No. AHU-
0042612.AH.01.02.TAHUN 2022 dated  
June 22, 2022. 

 
 Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar 

Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha 
Perusahaan melingkupi aktivitas Perusahaan 
holding dan aktivitas konsultan manajemen 
lainnya. Saat ini, Perusahaan berinvestasi pada 
beberapa entitas anak. Perusahaan 
berkedudukan di Jakarta, sedangkan entitas 
anak Perusahaan bergerak di industri 
perkebunan kelapa sawit dengan lokasi 
perkebunan dan pabrik terletak Kabupaten 
Kotawaringin Timur, Kabupaten Gunung Mas 
dan Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

  In accordance with Article 3 of the Company’s 
Articles of Association, the scope of the 
Company’s business activities includes holding 
Company and other management consultation. 
Currently, the Company is an investment 
holding Company. The Company is located in 
Jakarta, while the Company’s subsidiaries are 
engaged in oil palm plantations which the 
plantation estates and mills are located in 
Kotawaringin Timut District, Gunung Mas 
District and Kapuas District, Province of Central 
Kalimantan. 
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1. UMUM (lanjutan)   1. GENERAL (continued) 
 

 a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)   a. Establishment of the Company (continued) 
 

 Perusahaan memulai operasi komersialnya 
pada tahun 2020. 

  The Company started its commercial 
operations in 2020. 

 
 Perusahaan berkedudukan di Jakarta dengan 

alamat kantor di Gedung Menara Imperium, 
Lantai 20C,  Jalan HR. Rasuna Said Kavling 1, 
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. 

  The Company is located in Jakarta with its 
office address at Menara Imperium Building, 
20C Floor,  Jalan HR. Rasuna Said Kavling 1, 
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan. 

   
PT Mitra Agro Dharma Unggul dan PT Samuel 
Internasional masing-masing adalah entitas 
induk dan entitas induk terakhir Perusahaan. 

 PT Mitra Agro Dharma Unggul  and PT Samuel 
Internasional are the parent entity and the 
ultimate parent entity of the Company, 
respectively. 

   
 b. Penyelesaian laporan keuangan 
  konsolidasian 

  b. Completion of the consolidated financial 
  statements 

   
Manajemen bertanggung jawab atas 
penyusunan dan penyajian wajar laporan 
keuangan konsolidasian ini, sesuai dengan 
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang 
telah diselesaikan dan disetujui untuk 
diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada 
tanggal 26 Januari 2023. 

 The management is responsible for the 
preparation and fair presentation of the 
consolidated financial statements, in 
accordance with Indonesian Financial 
Accounting Standards which are completed 
and authorized for issuance by the Company's 
Directors on January 26, 2023. 

   
c. Manajemen kunci dan informasi lainnya   c. Key management and other information 
   
 Manajemen kunci mencakup orang-orang yang 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab 
untuk merencanakan, memimpin dan 
mengendalikan aktivitas entitas, secara 
langsung atau tidak langsung, termasuk direktur 
dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan 
eksekutif) dari entitas. 

   Key management personnel are those persons 
having authority and responsibility for planning, 
directing and controlling the activities of the 
entity, directly or indirectly, including any 
directors and commissioners (whether 
executive or otherwise) of the entity. 

   
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, susunan anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah 
sebagai berikut: 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 
2020 and 2019, the members of the Company's 
Boards of Commissioners and Directors are as 
follows: 

 
  31 Juli 2022/ 

July 31, 2022 
 31 Desember 2021/ 

December 31, 2021  
31 Desember 2020/ 
December 31, 2020  

31 Desember 2019/ 
December 31, 2019 

 

Dewan Komisaris                     Board of 
Commissioners 

Komisaris Utama  Ester Hartati Satyono  Ester Hartati Satyono  Ester Hartati Satyono  Eunice Meriati 
Satyono 

President Commissioner 

Komisaris  Robiyanto  Robiyanto  Dr. Ir. H. Rachmat 
Pambudy 

 Aries Liman Commissioner 

Komisaris  -  -  Jeffery Sadeli  Yantoni Kerisna Commissioner 
Komisaris  -  -  Yantoni Kerisna  - Commissioner 
Komisaris 

Independen 
 Dr. Ir. H. Rachmat 

Pambudy 
 Dr. Ir. H. Rachmat 

Pambudy 
 -  - Independent  

Commisioner 
          
Dewan Direksi         Directors 
Direktur Utama  Ir. Teguh Patriawan  Ir. Teguh Patriawan  Ir. Teguh Patriawan  Ir. Teguh Patriawan President Director 
Direktur  Miniwati Kasmita  Miniwati Kasmita  Miniwati Kasmita  Miniwati Kasmita Director 
Direktur  Kurniadi Patriawan  Kurniadi Patriawan  -  - Director    
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1. UMUM (lanjutan)   1. GENERAL (continued) 
 

c. Manajemen kunci dan informasi lainnya 
(lanjutan) 

  c. Key management and other information 
(continued) 

   
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisaris No. 002/DEKOM/IX/2021 tentang 
Pembentukan Komite Audit tanggal  
25 September 2021, Dewan Komisaris 
Perusahaan telah menyetujui pembentukan 
komite audit. 

 Based on Board of Commisioners’ Decision 
Letter No. 002/DEKOM/IX/2021 concerning on 
Establishment of the Company’s Audit 
Committee dated September 25, 2021, Board 
of Commissioners has approved establishment 
of the audit committee. 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 
2021, susunan Komite Audit Perusahaan 
adalah sebagai berikut: 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 
the members of the Company’s Audit 
Committee are as follows: 

   
  Ketua    Dr. Ir. H. Rachmat Pambudy    Chief 
  Anggota     Budi Wijana       Member 
  Anggota     Erni       Member 

    
  Berdasarkan Surat Keputusan Direksi 

Perusahaan No. 002/DIR/IX/2021 tanggal  
26 September 2021, Sekretaris Perusahaan 
adalah Petrus Herobe Whiskynanto. 

 Based on the Resolution of the Company’s  
Director No. 002/DIR/IX/2021 dated 
September 26, 2021, the Corporate Secretary 
is Petrus Herobe Whiskynanto. 

   
 Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 

tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, beban kompensasi bruto bagi manajemen 
kunci Perusahaan (termasuk Dewan Komisaris 
dan Direksi), masing-masing adalah sebesar 
Rp5.784, Rp7.592, Rp7.312 dan Rp7.198. 

 For the seven-month period ended July 31, 
2022 and year ended December 31, 2021, 
2020 and 2019, gross compensations paid for 
the Company’s key management (including 
Boards of Commisioners and Directors), 
amounted to Rp5,784, Rp7,592, Rp7,312 and 
Rp7,198, respectively. 

   
 Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 

2021, 2020 dan 2019, Kelompok Usaha 
memiliki karyawan tetap masing-masing 
sejumlah 138, 139, 141 dan 136 orang (tidak 
diaudit dan tidak termasuk Komite Audit 
Perusahaan). 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 
2020 and 2019, the Group has 138, 139, 141 
and 136 permanent employees, respectively 
(unaudited and except the Company’s Audit 
Committee). 
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1. UMUM (lanjutan)  1. GENERAL (continued) 
 

 d. Entitas anak   d. Subsidiaries 
   
 Perusahaan mempunyai kepemilikan saham 

secara langsung pada entitas anak berikut 
(selanjutnya secara bersama-sama disebut 
sebagai “Kelompok Usaha”): 

  The Company has direct share ownerships in 
the following subsidiaries (together with the 
Company here in after referred to as the 
“Group”):  

 
            Persentase Kepemilikan    
            Efektif (%)/ Effective Percentage  Jumlah aset sebelum eliminasi/  
       Mulai of Ownership (%)  Total assets before elimination 
      Operasi                                      
       komersial/ 31 Juli 31 Des 31 Des 31 Des 31 Juli 31 Des 31 Des 31 Des 
          Jenis usaha/ Start of 2022/ 2021/ 2020/ 2019/ 2022/ 2021/ 2020/ 2019/ 

Entitas anak/      Nature of Domisili/ commercial July 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31, July 31, Dec 31, Dec 31, Dec 31, 
Subsidiaries      business Domicile operations 2022 2021 2020 2019 2022 2021 2020 2019 
                        

 
PT Nusantara  Perkebunan Jakarta 2009 99,99 99,99 99,99 99,99 1.664.239 1.759.410 1.569.921 1.537.731 

 Sawit dan pabrik 
 Persada kelapa sawit/ 
 (“NSP”) Palm oil 
   plantation and 
   palm oil mill 
             

PT Borneo  Perkebunan Jakarta 2010 99,99 99,99 99,99 99,99 868.900 873.110 814.713 822.634 
 Sawit kelapa sawit/ 
 Persada Palm oil 
 (“BSP”) plantation 

 
PT Prasetya  Perkebunan Jakarta 2015 99,99 99,99 99,99 99,99 605.678 599.024 561.587 536.792 

 Mitra kelapa sawit/ 
 Muda Palm oil 
 (“PMM”) plantation 
 

PT Bina  Perkebunan Jakarta - 99,99 99,99 99,99 99,99 30.457 30.615 31.012 30.966 
 Sarana kelapa sawit/ 
 Sawit Palm oil 
 Utama plantation 
 (“BSSU”) 
 

PT Hamparan  Perkebunan Jakarta - 99,99 99,99 99,99 99,99 24.151 22.656 22.686 22.691 
 Mitra kelapa sawit/ 
 Abadi Palm oil 
 (“HMA”) plantation 

     
 Tabel di bawah ini merupakan ringkasan 

peningkatan modal saham oleh Perusahaan 
kepada masing-masing entitas anak: 

 The table below is the summary of the Company’s 
investments in each subsidiaries:  

   
 
 
 

Entitas Anak/ 
Subsidiaries 

  
 
 

Akta Notaris/ 
Notarial Deed 

  
 
 

Perihal/ 
Matters 

 Nomor Surat Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia/ 
Decision Letters Number of Ministry of 

Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia 

       
NSP  Akta Notaris M. Syaiful Azhar, S.H., 

M.Kn, No. 04 tanggal 7 Agustus 2019/ 
Notarial Deed No. 04 of M. Syaiful 
Azhar, S.H., M.Kn, dated August 7, 
2019 

 Perusahaan meningkatkan penyertaan 
sahamnya pada NSP menjadi sebesar 
Rp475.036 melalui konversi hutang NSP 
kepada Perusahaan/ 
The Company increased its investment in 
share of stock in NSP to become 
Rp475,036 through conversion of NSP’s 
loan to the Company  

 AHU-0054113.AH.01.02.Tahun 2019 
tanggal 20 Agustus 2019/ 
AHU-0054113.AH.01.02.Tahun 2019 
dated August 20, 2019 

       
BSP  Akta Notaris M. Syaiful Azhar, S.H., 

M.Kn, No. 01 tanggal 7 Agustus 2019/ 
Notarial Deed No. 01 of M. Syaiful 
Azhar, S.H., M.Kn, dated August 7, 
2019 

 Perusahaan meningkatkan penyertaan 
sahamnya pada BSP menjadi sebesar 
Rp283.464 melalui konversi hutang BSP 
kepada Perusahaan/ 
The Company increased its investment in 
share of stock in BSP to become 
Rp283,464 through conversion of BSP’s 
loan to the Company 

 AHU-0054079.AH.01.02.Tahun 2019 
tanggal 20 Agustus 2019/ 
AHU-0054079.AH.01.02.Tahun 2019 
dated August 20, 2019 
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1. UMUM (lanjutan)  1. GENERAL (continued) 
 

 d. Entitas anak (lanjutan)   d. Subsidiaries (continued) 
 

 Tabel di bawah ini merupakan ringkasan 
peningkatan modal saham oleh Perusahaan 
kepada masing-masing entitas anak: (lanjutan) 

  The table below is the summary of the 
Company’s investments in each subsidiaries: 
(continued) 

 
 
 
 

Entitas Anak/ 
Subsidiaries 

  
 
 

Akta Notaris/ 
Notarial Deed 

  
 
 

Perihal/ 
Matters 

 Nomor Surat Keputusan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia/ 
Decision Letters Number of Ministry of 

Law and Human Rights of the 
Republic of Indonesia 

       
PMM  Akta Notaris M. Syaiful Azhar, S.H., 

M.Kn, No. 03 tanggal 7 Agustus 2019/ 
Notarial Deed No. 03 of M. Syaiful 
Azhar, S.H., M.Kn, dated August 7, 
2019 

 Perusahaan meningkatkan penyertaan 
sahamnya pada PMM menjadi sebesar 
Rp193.260 melalui konversi hutang PMM 
kepada Perusahaan/ 
The Company increased its investment in 
share of stock in PMM to become 
Rp193,260 through conversion of PMM’s 
loan to the Company 

 AHU-0054888.AH.01.02.Tahun 2019 
tanggal 21 Agustus 2019/ 
AHU-0054888.AH.01.02.Tahun 2019 
dated August 21, 2019 

       
BSSU  Akta Notaris M. Syaiful Azhar, S.H., 

M.Kn, No. 05 tanggal 7 Agustus 2019/ 
Notarial Deed No. 05 of M. Syaiful 
Azhar, S.H., M.Kn, dated August 7, 
2019 

 Perusahaan meningkatkan penyertaan 
sahamnya pada BSSU menjadi sebesar 
Rp31.887 melalui konversi hutang BSSU 
kepada Perusahaan/ 
The Company increased its investment in 
share of stock in BSSU to become 
Rp31,887 through conversion of BSSU’s 
loan to the Company 
 

 AHU-0054904.AH.01.02.Tahun 2019 
tanggal 21 Agustus 2019/ 
AHU-0054904.AH.01.02.Year 2019 dated 
August 21, 2019 

       
HMA  Akta Notaris M. Syaiful Azhar, S.H., 

M.Kn., No. 02 tanggal 7 Agustus 2019/ 
Notarial Deed No. 02 of M. Syaiful 
Azhar, S.H., M.Kn., dated August 7, 
2019  
 

 Perusahaan meningkatkan penyertaan 
sahamnya pada HMA menjadi sebesar 
Rp22.613/ 
The Company increased its investment in 
share of stocks in HMA to become 
Rp22,613 

 AHU-0054093.AH.01.02.Tahun 2019 
tanggal 20 Agustus 2019/ 
AHU-0054093.AH.01.02.Tahun 2019 
dated August 20, 2019 

 
 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING  2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES  

   
 a. Dasar penyajian laporan keuangan 

 konsolidasian 
 a. Basis of preparation of consolidated 

financial statements 
   

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun 
dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi 
Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang 
mencakup Pernyataan Standar Akuntansi 
Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar 
Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan  
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan 
Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan  
No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan 
Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau 
Perusahaan Publik yang terdapat di dalam 
Peraturan-Peraturan dan Pedoman Penyajian 
dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang 
diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(“OJK”). Kebijakan ini telah diterapkan secara 
konsisten terhadap seluruh tahun yang 
disajikan, kecuali jika dinyatakan lain. 

 The consolidated financial statements have 
been prepared and presented in accordance 
with Indonesian Financial Accounting 
Standards (“SAK”), which comprise the 
Statements of Financial Accounting Standards 
(“PSAK”) and Interpretations to Financial 
Accounting Standards (“ISAK”) issued  
by the Board of Financial Accounting 
Standards of the Indonesian Institute of 
Accountants and Rule No. VIII.G.7 regarding 
Financial Statement Presentation and 
Disclosures of Public Entity on the Regulations 
and Guidelines on Financial Statement 
Presentation and Disclosures issued by 
Financial Services Authority (Otoritas Jasa 
Keuangan or “OJK”). These policies have been 
consistently applied to all years presented, 
unless otherwise stated. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 a. Dasar penyajian laporan keuangan 

 konsolidasian (lanjutan) 
 a. Basis of preparation of the consolidated 

financial statements (continued) 
   

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun  
sesuai dengan PSAK 1: Penyajian Laporan 
Keuangan. Laporan keuangan konsolidasian, 
kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, 
disusun berdasarkan basis akrual, 
menggunakan dasar akuntansi biaya historis, 
kecuali untuk beberapa akun tertentu yang 
disajikan berdasarkan pengukuran lain 
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan 
akuntansi masing-masing akun tersebut. 

 The consolidated financial statements have 
been prepared in accordance with PSAK 1: 
Presentation of Financial Statements. The 
consolidated financial statements, except 
consolidated statements of cash flows, have 
been prepared on the accrual basis, using the 
historical cost basis of accounting, except for 
certain accounts which are measured on the 
basis described in the related accounting 
policies for those accounts. 

   
Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan 
dengan menggunakan metode langsung, 
menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas 
dan bank yang diklasifikasikan ke dalam 
aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. 

 The consolidated statements of cash flows 
which have been presented using the direct 
method, present receipts and disbursements of 
cash on hand and in banks classified into 
operating, investing and financing activities. 

   
Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh 
Kelompok Usaha adalah selaras bagi tahun 
yang dicakup oleh laporan keuangan 
konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi 
baru dan revisi seperti diungkapkan dalam 
catatan yang relevan. 

 The accounting policies adopted by the Group 
are consistently applied for the years covered 
by the consolidated financial statements, 
except for new and revised accounting 
standards as disclosed in the relevant notes 
herein. 

   
b. Perubahan kebijakan akuntansi  b. Changes in accounting principles 

 
Kelompok Usaha menerapkan pertama kali 
seluruh standar baru, termasuk standar yang 
direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan 
keuangan konsolidasian Kelompok Usaha yang 
berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada 
atau setelah: 

 The Group made first time adoption of all the 
new standards, including the following revised 
standards that have affected the consolidated 
financial statements of the Group effective for 
the periods beginning on or after: 

 
1 Januari 2020  January 1, 2020 

 

 

  

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 71: 
Instrumen Keuangan, PSAK 72: Pendapatan 
dari Kontrak dengan Pelanggan, dan PSAK 73: 
Sewa untuk pertama kalinya. Sifat dan dampak 
perubahan sebagai akibat dari standar 
akuntansi baru ini dijelaskan di bawah ini. 

 The Group applied PSAK 71: Financial 
Instruments, PSAK 72: Revenue from 
Contracts with Customers, and PSAK 73: 
Leases for the first time. The nature and effect 
of the changes as a result of these new 
accounting standards are describe below. 

Beberapa amandemen dan interpretasi lainnya 
yang berlaku untuk pertama kalinya pada tahun 
2020, namun tidak berdampak pada laporan 
keuangan Kelompok Usaha.  

 Several other amendments and interpretations 
apply for the first time in 2020, but do not have 
an impact on the financial statements of the 
Group.  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 

 

PSAK 71: Instrumen keuangan  PSAK 71: Financial instruments 

PSAK 71: menggantikan PSAK 55: Instrumen 
Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk 
periode tahunan yang dimulai pada atau setelah  
1 Januari 2020, yang menggabungkan ketiga 
aspek akuntansi untuk instrumen keuangan: 
klasifikasi dan pengukuran; penurunan nilai; dan 
akuntansi lindung nilai. 

 PSAK 71: Financial Instruments replaces 
PSAK 55: Financial Instruments: Recognition 
and Measurements for annual periods 
beginning on or after January 1, 2020, bringing 
together all three aspects of the accounting for 
financial instruments: classification and 
measurement; impairment; and hedge 
accounting. 

Amandemen tersebut mengharuskan instrumen 
utang diukur baik pada biaya perolehan 
diamortisasi, nilai wajar melalui OCI atau nilai 
wajar melalui laba rugi. Klasifikasi instrumen 
utang, tergantung pada model bisnis entitas untuk 
mengelola aset keuangan dan apakah arus kas 
kontraktual hanya mewakili SPPI. Model bisnis 
entitas adalah bagaimana entitas mengelola aset 
keuangannya untuk menghasilkan arus kas dan 
menciptakan nilai bagi entitas baik dari 
mengumpulkan arus kas kontraktual, menjual 
aset keuangan, atau keduanya. 

 The amendments require debt instruments to 
be measured either at amortised cost, fair value 
through OCI or fair value through profit or loss. 
Classification of debt instruments, depends on 
the entity’s business model for managing the 
financial assets and whether the contractual 
cash flows represent SPPI. An entity’s business 
model is how an entity manages its financial 
assets in order to generate cash flows and 
create value for the entity either from collecting 
contractual cash flows, selling financial assets, 
or both. 

Jika instrumen utang dimiliki untuk 
mengumpulkan arus kas kontraktual, diukur pada 
biaya perolehan diamortisasi jika juga memenuhi 
persyaratan SPPI. Instrumen utang yang 
memenuhi persyaratan SPPI yang dimiliki untuk 
mengumpulkan arus kas kontraktual aset dan 
untuk menjual aset diukur pada nilai wajar melalui 
OCI. Aset keuangan diukur pada nilai wajar 
melalui laba rugi jika tidak memenuhi kriteria nilai 
wajar melalui OCI atau biaya perolehan 
diamortisasi. 

 If a debt instrument is held to collect contractual 
cash flows, it is measured at amortised cost if it 
also meets the SPPI requirement. Debt 
instruments that meet the SPPI requirement 
that are held both to collect the assets’ 
contractual cash flows and to sell the assets are 
measured at fair value through OCI. Financial 
assets are measured at fair value through profit 
or loss if they do not meet the criterial of fair 
value through OCI or amortised cost. 

Kelompok Usaha telah menerapkan PSAK 71 
menggunakan pendekatan retrospektif yang 
dimodifikasi, dengan tanggal penerapan awal  
1 Januari 2020 dan menyesuaikan dampak 
penerapan pada tanggal tersebut. 

 The Group has applied PSAK 71 using modified 
retrospectively approach, with the initial 
application date of January 1, 2020 and 
adjusting the impact of adoption at that date. 

Penilaian model bisnis dan apakah asset 
keuangan memenuhi persyaratan SPPI dibuat 
pada tanggal 1 Januari 2020. 

 The assessment of the business model and 
whether the financial assets meet SPPI 
requirements was made as of January 1, 2020. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 

 

  

PSAK 71: Instrumen keuangan (lanjutan)  PSAK 71: Financial instruments (continued) 

Instrumen utang Kelompok Usaha memiliki arus 
kas kontraktual yang semata-mata merupakan 
pembayaran pokok dan bunga. Kelompok Usaha 
memiliki aset keuangan saat ini untuk 
mengumpulkan arus kas kontraktual, dan 
karenanya diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi ketika menerapkan PSAK 71. 

 The Group debt instruments have contractual 
cash flows that are solely payments of principal 
and interest. The Group holds its current 
financial assets to collect contractual cash flows, 
and accordingly measured at amortised cost 
when it applies PSAK 71. 

PSAK 71 mengharuskan semua instrumen 
ekuitas dilakukan pada nilai wajar melalui laba 
rugi, kecuali jika entitas memilih pengakuan awal, 
untuk menyajikan perubahan nilai wajar dalam 
penghasilan komprehensif lain. 

 PSAK 71 requires all equity instruments to be 
carried at fair value through profit or loss, unless 
an entity chooses on initial recognition, to 
present fair value changes in other 
comprehensive income. 

Pos-pos yang terpengaruh dalam laporan 
keuangan Kelompok Usaha atas penerapan 
pertama kali PSAK 71 secara adalah pinjaman 
dan piutang, termasuk piutang usaha, piutang 
lain-lain dan piutang dengan pihak berelasi akan 
diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang 
diamortisasi. 

 The impacted line items of the Group financial 
statements upon the first-time adoption of the 
PSAK 71 are loans and receivables, including 
trade receivable, other receivables and due from 
related parties will be classified as amortized 
cost. 

PSAK 71 mengharuskan Kelompok Usaha untuk 
mencatat KKE pada semua aset keuangannya 
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
atau nilai wajar melalui OCI dan jaminan 
keuangan. Kelompok Usaha sebelumnya 
mencatat penurunan nilai berdasarkan model 
kerugian yang terjadi ketika terdapat bukti objektif 
bahwa aset keuangan mengalami penurunan 
nilai. 

 PSAK 71 requires the Group to record ECL on 
all of its financial assets measured at amortised 
cost. The Group previously recorded 
impairment based on the incurred loss model 
when there is objective evidence that financial 
asset is impaired. 

Setelah penerapan PSAK 71, Kelompok Usaha 
menerapkan pendekatan yang disederhanakan 
menggunakan matriks pencadangan dengan 
menyertakan informasi masa depan (forward 
looking information) yang relevan untuk menilai 
KKE pada piutang usaha, piutang lain-lain, dan 
piutang pihak berelasi. Kelompok Usaha telah 
menilai dan menyimpulkan bahwa KKE adalah 
tidak material untuk piutang usaha dan piutang 
lain-lain. Sedangkan untuk piutang pihak berelasi, 
Kelompok Usaha menyediakan KKE yang cukup 
untuk menutupi kerugian akibat tidak tertagihnya 
piutang tersebut. 

 Upon adoption of PSAK 71, the Group applies 
the simplified approach using provision matrix 
with relevant forward-looking information to 
assess the ECL on trade receivable, other 
receivables, and due from related parties. The 
Group has assessed and concluded that the 
ECL is immaterial for the trade receivable and 
other receivables. As for the due from related 
parties, the Group provide sufficient ECL to 
cover the possibility of uncollectible due from 
related parties. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 
          Klasifikasi Klasifikasi Klasifikasi  Klasifikasi 
          berdasarkan berdasarkan berdasarkan  berdasarkan 
          PSAK 55 PSAK 71 PSAK 55  PSAK 71 
         31 Desember 2019/ 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/  1 Januari 2020/ 
         Classification Classification Classification  Classification 
         based on based on based on  based on 
         PSAK 55 PSAK 71 PSAK 55  PSAK 71 
     Catatan/Notes    December 31, 2019 January 1, 2020 December 31, 2019  January 1, 2020 
                    

     Aset keuangan/Financial assets 
     Kas dan bank/    Pinjaman yang    Biaya perolehan      
     Cash on hand and in banks    Diberikan dan piutang/ diamortisasi/ 
         Loans and receivables Amortised cost    45.760   45.760  
  
     Piutang usaha/    Pinjaman yang    Biaya perolehan         
     Trade receivables    Diberikan dan piutang/ diamortisasi/ 
         Loans and receivables Amortised cost    6.062   6.062  
 
     Piutang lain-lain/    Pinjaman yang    Biaya perolehan         
     Other receivables    Diberikan dan piutang/ diamortisasi/ 
         Loans and receivables Amortised cost    1.647   1.647  
 
     Piutang pihak berelasi/    Pinjaman yang    Biaya perolehan      
     Due from related parties    Diberikan dan piutang/ diamortisasi/ 
         Loans and receivables Amortised cost    869   869  
  
     Piutang plasma/    Pinjaman yang    Biaya perolehan         
     Plasma receivables    Diberikan dan piutang/ diamortisasi/ 
         Loans and receivables Amortised cost    8.465   8.465  
 
  

PSAK 71: Instrumen keuangan (lanjutan)  PSAK 71: Financial instruments (continued) 

Dampak terhadap laporan keuangan 
konsolidasian Kelompok Usaha dari penerapan 
pertama kali dari PSAK 71 adalah sebagai 
berikut: 

 The impact to the Group’s consolidated 
financial statements for the first-time adoption of 
the PSAK 71 is as follows: 

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan  Classification of financial assets and liabilities 

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset 
dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan 
klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan 
sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 
2020: 

 The table below shows the classification of 
financial assets and liabilities according to  
PSAK 55 and the new classification of financial 
assets and liabilities in accordance with  
PSAK 71 as of January 1, 2020: 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 
          Klasifikasi Klasifikasi Klasifikasi  Klasifikasi 
          berdasarkan berdasarkan berdasarkan  berdasarkan 
          PSAK 55 PSAK 71 PSAK 55  PSAK 71 
         31 Desember 2019/ 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/  1 Januari 2020/ 
         Classification Classification Classification  Classification 
         based on based on based on  based on 
         PSAK 55 PSAK 71 PSAK 55  PSAK 71 
     Catatan/Notes    December 31, 2019 January 1, 2020 December 31, 2019  January 1, 2020 
                    

    Liabilitas keuangan/Financial liabilities 
      Utang bank jangka pendek/    Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
     Short-term bank loans    pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    99.999   99.999  
 
      Utang usaha/    Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
     Trade payables    pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    147.657   147.657  
  
      Utang lain-lain/    Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
     Other payables    pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    46.108   46.108 
 
      Beban akrual/    Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
     Accrued expenses    pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    8.207   8.207  
 
 
   
     

PSAK 71: Instrumen keuangan (lanjutan)  PSAK 71: Financial instruments (continued) 

Dampak terhadap laporan keuangan 
konsolidasian Kelompok Usaha dari penerapan 
pertama kali dari PSAK 71 adalah sebagai 
berikut: (lanjutan) 

 The impact to the Group’s consolidated 
financial statements for the first-time adoption of 
the PSAK 71 is as follows: (continued) 

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)  Classification of financial assets and liabilities 
(continued) 

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset 
dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan 
klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan 
sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 
2020: (lanjutan) 

 The table below shows the classification of 
financial assets and liabilities according to  
PSAK 55 and the new classification of financial 
assets and liabilities in accordance with  
PSAK 71 as of January 1, 2020: (continued) 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 
          Klasifikasi Klasifikasi Klasifikasi  Klasifikasi 
          berdasarkan berdasarkan berdasarkan  berdasarkan 
          PSAK 55 PSAK 71 PSAK 55  PSAK 71 
         31 Desember 2019/ 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019/  1 Januari 2020/ 
         Classification Classification Classification  Classification 
         based on based on based on  based on 
         PSAK 55 PSAK 71 PSAK 55  PSAK 71 
     Catatan/Notes    December 31, 2019 January 1, 2020 December 31, 2019  January 1, 2020 
                     

    Liabilitas keuangan (lanjutan)/ 
    Financial liabilities (continued) 
     Liabilitas imbalan kerja jangka pendek/  Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
     Short-term employee benefits liability  pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    7.900   7.900  
 
     Utang bank jangka panjang/    Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
    Long-term bank loans    pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    2.105.461   2.105.461  
 
     Liabilitas sewa/    Liabilitas keuangan   Liabilitas keuangan         
    Lease liabilities    pada biaya perolehan pada biaya perolehan 
          diamortisasi/   diamortisasi/        
          Financial liabilities at  Financial liabilities at  
          amortised cost   amortised cost    5.994   5.994 
 
  

PSAK 71: Instrumen keuangan (lanjutan)  PSAK 71: Financial instruments (continued) 

Dampak terhadap laporan keuangan 
konsolidasian Kelompok Usaha dari penerapan 
pertama kali dari PSAK 71 adalah sebagai 
berikut: (lanjutan) 

 The impact to the Group’s consolidated 
financial statements for the first-time adoption of 
the PSAK 71 is as follows: (continued) 

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)  Classification of financial assets and liabilities 
(continued) 

Tabel di bawah ini menunjukkan klasifikasi aset 
dan liabilitas keuangan menurut PSAK 55 dan 
klasifikasi baru aset dan liabilitas keuangan 
sesuai dengan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 
2020: (lanjutan) 

 The table below shows the classification of 
financial assets and liabilities according to  
PSAK 55 and the new classification of financial 
assets and liabilities in accordance with  
PSAK 71 as of January 1, 2020: (continued) 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 

 

  

PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan 
pelanggan 

 PSAK 72: Revenue from contracts with 
customers 

PSAK 72 menggantikan PSAK 34: Kontrak 
Konstruksi, PSAK 23: Pendapatan dan 
Interpretasi terkait dan berlaku, dengan 
pengecualian terbatas, untuk semua pendapatan 
yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. 
PSAK 72 menetapkan model lima langkah untuk 
memperhitungkan pendapatan yang timbul dari 
kontrak dengan pelanggan dan mensyaratkan 
bahwa pendapatan diakui pada jumlah yang 
mencerminkan imbalan yang diharapkan entitas 
berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau 
jasa kepada pelanggan. 

 PSAK 72 supersedes PSAK 34: Construction 
Contracts, PSAK 23: Revenue and related 
Interpretations and it applies, with limited 
exceptions, to all revenue arising from contracts 
with customers. PSAK 72 establishes a five-
step model to account for revenue arising from 
contracts with customers and requires that 
revenue be recognized at an amount that 
reflects the consideration to which an entity 
expects to be entitled in exchange for 
transferring goods or services to a customer. 

PSAK 72 mengharuskan entitas untuk melakukan 
pertimbangan, dengan mempertimbangkan 
semua fakta dan keadaan yang relevan ketika 
menerapkan setiap langkah model untuk 
membuat kontrak dengan pelangan mereka. 
Standar ini juga menerapkan akuntansi untuk 
biaya tambahan untuk memperoleh kontrak dan 
biaya yang terkait langsung dengan pemenuhan 
kontrak. Selain itu, standar tersebut 
membutuhkan pengungkapan yang luas. 

 PSAK 72 requires entities to exercise judgment, 
taking into consideration all of the relevant facts 
and circumstances when applying each step of 
the model to contracts with their customers. The 
standard also specifies the accounting for the 
incremental costs of obtaining a contract and the 
costs directly related to fulfilling a contract. In 
addition, the standard requires extensive 
disclosures. 

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72 dengan 
menggunakan metode penerapan restrospektif 
yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan 
awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, 
standar dapat diterapkan untuk semua kontrak 
pada tanggal penerapan awal atau hanya untuk 
kontrak yang tidak berlaku selesai pada tanggal 
ini. Kelompok Usaha memilih untuk menerapkan 
standar untuk semua kontrak pada 1 Januari 
2020. 

 The Group adopted PSAK 72 using the modified 
retrospective method of adoption with the date 
of initial application of January 1, 2020. Under 
this method, the standard can be applied either 
to all contracts at the date of initial application or 
only to contracts that are not completed at this 
date. The Group elected to apply the standard to 
all contracts as of January 1, 2020. 

Kontrak tertentu dengan pelanggan dalam 
segmen bisnis Kelompok Usaha memberikan 
insentif uang tunai dan hak pengembalian untuk 
produk dan diskon harga. Jumlah pendapatan 
yang diakui didasarkan pada harga kontrak, 
setelah dikurangi pengembalian barang dan 
diskon harga. 

 Certain contracts with customers of the Group 
provide rights of return for products. The amount 
of revenue recognized is based on the 
contractual price, net of good returns. 

Tidak ada dampak material pada laporan 
keuangan konsolidasi Kelompok Usaha pada 
tahun awal penerapan PSAK 72. 

 There is no material impact on the Group 
consolidated financial statements in the year of 
initial application of PSAK 72. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 
(continued) 

 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 

 

 

PSAK 73: Sewa  PSAK 73: Leases 

PSAK 73 menggantikan PSAK 30: Sewa, ISAK 8: 
Penentuan apakah suatu Perjanjian mengandung 
suatu Sewa, ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif dan 
ISAK 24: Evaluasi substansi beberapa transaksi 
yang melibatkan suatu bentuk legal sewa. 
Standar tersebut menetapkan prinsip-prinsip 
untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan sewa dan mengharuskan 
penyewa untuk mengakui sebagian besar sewa di 
laporan posisi keuangan. 

 PSAK 73 supersedes PSAK 30: Leases, ISAK 
8: Determining whether an Arrangement 
contains a Lease, ISAK 23: Operating Leases-
Incentives and ISAK 24: Evaluating the 
Substance of Transactions Involving the Legal 
Form of a Lease. The standard sets out the 
principles for the recognition, measurement, 
presentation, and disclosure of leases and 
requires lessees to recognize most leases on 
the statement of financial position. 

Akuntansi Lessor berdasarkan PSAK 73 secara 
substansial tidak berubah dari PSAK 30. Lessor 
akan terus mengklasifikasikan sewa sebagai 
sewa operasi atau keuangan dengan 
menggunakan prinsip yang sama seperti dalam 
PSAK 30. Oleh karena itu, PSAK 73 tidak 
berdampak pada sewa di mana Kelompok Usaha 
adalah Lessor. 

 Lessor accounting under PSAK 73 is 
substantially unchanged from PSAK 30. 
Lessors will continue to classify leases as either 
operating or finance leases using similar 
principles as in PSAK 30. Therefore, PSAK 73 
did not have an impact for leases where the 
Group is the lessor. 

Kelompok Usaha menerapkan PSAK 73 dengan 
menggunakan metode penerapan retrospektif 
yang dimodifikasi dengan tanggal penerapan 
awal 1 Januari 2020. Berdasarkan metode ini, 
standar diterapkan secara restrospektif dengan 
efek kumulatif dari penerapan awal standar yang 
diakui pada tanggal penerapan awal. 

 The Group adopted PSAK 73 using the modified 
retrospective method of adoption with the date 
of initial application of January 1, 2020. Under 
this method, the standard is applied 
retrospectively with the cumulative effect of 
initially applying the standard recognized at the 
date of initial application. 

Perubahan dalam definisi sewa terutama terkait 
dengan konsep kontrol. PSAK 73 menentukan 
suatu kontrak mengandung sewa apabila 
pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan 
penggunaan aset yang diidentifikasi untuk 
periode waktu tertentu. 

 The change in definition of a lease mainly 
relates to the concept of control. PSAK 73 
determines whether a contract contains a lease 
on the basis of whether the customer has the 
right to control the use of an identified asset for 
a period of time. 

PSAK 73 mensyaratkan penyewa untuk 
mengakui sebagian besar sewa pada laporan 
posisi keuangan. Standar ini mencakup dua 
pengecualian pengakuan untuk penyewa - sewa 
aset 'bernilai rendah' dan sewa jangka pendek. 
Pada tanggal dimulainya sewa, penyewa akan 
mengakui liabilitas untuk melakukan pembayaran 
sewa (liabilitas sewa) dan aset yang mewakili hak 
untuk menggunakan aset yang mendasarinya 
selama masa sewa (aset hak guna). Penyewa 
akan diminta untuk secara terpisah mengakui 
beban bunga atas liabilitas sewa guna usaha dan 
biaya penyusutan atas aset hak guna. 

 PSAK 73 requires lessees to recognise most 
leases on statement of financial positions. The 
standard includes two recognition exemptions 
for lessees - leases of ‘low value’ assets and 
short-term leases. At commencement date of a 
lease, a lessee will recognise a liability to make 
a lease payment (the lease liability) and an 
asset representing the right to use the 
underlying asset during the lease term (the right 
of use asset). Lessess will be required to 
separately recognise the interest expense on 
the lease liability and the depreciation expense 
on the right of use asset. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 

 

 
      1 Januari 2020/January 1, 2020 
          

      Sebelum    Penyesuaian    Setelah 
      penyesuaian/    PSAK 73/    penyesuaian/  
      Before    PSAK 73    After 
      adjustment    adjustment    adjustment 
             

  Aset             Assets 
   Biaya dibayar di muka - sewa  595   (191)  404   Prepaid expenses - rent 
  Aset tetap - neto -            Fixed assets - net - 
   aset hak guna   559.281   2.386   561.667   right of use assets 
 
  Liabilitas            Liability 
  Liabilitas sewa   5.994   2.195   8.189   Lease liabilities 
 

  

PSAK 73: Sewa (lanjutan)  PSAK 73: Leases (continued) 

Kelompok Usaha telah menggunakan cara 
praktis yang tersedia pada transisi ke PSAK 73 
untuk tidak menilai kembali apakah suatu kontrak 
adalah atau mengandung suatu sewa. Dengan 
demikian, definisi sewa sesuai dengan PSAK 30 
akan terus diterapkan pada sewa yang 
dimasukkan atau diubah sebelum 1 Januari 2020. 

 The Group has made use of practical expedient 
available on transition to PSAK 73 not to 
reassess whether a contract is or contains a 
lease. Accordingly, the deifinition of a lease in 
accordance with PSAK 30 will continue to be 
applied to leases entered or modified before 
January 1, 2020. 

   
Selain itu, Kelompok Usaha menerapkan cara 
praktis yang tersedia dimana: 

 

 In addition, the Group applied the available 
practical expedients wherein it: 

i) tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas 
sewa untuk sewa yang berakhirnya jangka 
waktu 12 bulan dan aset bernilai rendah; 
 

ii) untuk menerapkan tingkat diskonto tunggal 
untuk portofolio sewa dengan karakteristik 
yang cukup mirip. 

 i) not to recognise right of use asset and 
lease liabilities to leases for which the 
lease term ends within 12 months and low 
value assets; 

ii) to apply a single discount rate to a portfolio 
of leases with reasonably similar 
characteristics. 

Tabel berikut menyajikan dampak atas 
penerapan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 
2020: 

 The following table presents the impact of the 
implementation of PSAK 73 on January 1, 
2020: 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2020 (lanjutan)  January 1, 2020 (continued) 
 

 
1 Januari 2021  January 1, 2021 

 
Amandemen PSAK 22: Definisi Bisnis  Amendments to PSAK 22: Business 

Definition of Business 
   
Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis 
mengklarifikasi bahwa untuk dianggap sebagai 
suatu bisnis, suatu rangkaian terintegrasi dari 
aktivitas dan aset harus mencakup minimal, 
input dan proses substantif yang bersama-
sama, berkontribusi secara signifikan terhadap 
kemampuan menghasilkan output. Selain itu, 
amandemen ini mengklarifikasi bahwa suatu 
bisnis tetap ada walaupun tidak mencakup 
seluruh input dan proses yang diperlukan untuk 
menghasilkan output. Amandemen ini tidak 
berdampak pada laporan keuangan 
konsolidasian Kelompok Usaha, tetapi dapat 
berdampak pada periode-periode mendatang 
jika Kelompok Usaha melakukan kombinasi 
bisnis. 

 The amendment to PSAK 22 Business 
Combinations clarifies that to be considered a 
business, an integrated set of activities and 
assets must include, at a minimum, an input and 
a substantive process that, together, 
significantly contribute to the ability to create 
output. Furthermore, it clarifies that a business 
can exist without including all of the inputs and 
processes needed to create outputs. These 
amendments had no impact on the consolidated 
financial statements of the Group, but may 
impact future periods should the Group enter 
into any business combinations. 

  

Standar berikut ini juga berlaku efektif untuk 
periode yang dimulai pada tanggal 1 Januari 
2020, tetapi tidak mempengaruhi pelaporan 
keuangan Kelompok Usaha: 

 

 The following standards were also effective for 
the period beginning on January 1, 2020, but 
did not affect the financial reporting of the 
Group: 

• ISAK 36: Interpretasi atas interaksi antara 
Ketentuan Mengenai Hak atas Tanah dalam 
PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa. 
 

• Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan 
Keuangan - judul laporan keuangan. 

 
• Amandemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi 

Material. 
• Amandemen PSAK 15: Investasi pada 

Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama - 
Kepentingan Jangka Panjang. 

• Amandemen PSAK 50, PSAK 66, dan 
PSAK 71: Reformasi Acuan Suku Bunga 
(Tahap 1). 

• Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi 
Sewa Terkait Covid-19. 

 • ISAK 36: Interpretation of the Interaction 
between provisions regarding Land Rights 
in PSAK 16: Fixed Assets and PSAK 73: 
Leases. 

• Amendments to PSAK 1: Presentation of 
Financial Statetements - the title of financial 
statements. 

• Amendments to PSAK 1 and 25: Definition 
of Material. 

• Amendments to PSAK 15: Investments in 
Associates and Joint Ventures - Long term 
Interests. 

• Amendments to PSAK 50, PSAK 66, and 
PSAK 71: Interest Rate Benchmark Reform 
(Phase 1). 

• Amendments to PSAK 73: Lease - Covid-
19 Related Rent Consessions. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2021 (lanjutan)  January 1, 2021 (continued) 
 

Amandemen PSAK 55, PSAK 60, PSAK 62, 
PSAK 71 dan PSAK 73 - Reformasi Acuan 
Suku Bunga (Tahap 2) 

 Amendments to PSAK 55, PSAK 60, PSAK 
 62, PSAK 71 and PSAK 73 - Interest Rate 
 Benchmark Reform (Phase 2) 

 
Amandemen-amandemen ini memberikan 
kelonggaran sementara terkait dengan dampak 
pelaporan keuangan ketika suku bunga 
penawaran antarbank (Interbank Offered Rate 
or “IBOR”) diganti dengan acuan suku bunga 
alternatif yang hampir bebas risiko (“SBB”). 
Amandemen tersebut mencakup cara praktis 
sebagai berikut ini: 
• Cara praktis yang mensyaratkan 

perubahan kontraktual, atau perubahan 
arus kas yang secara langsung 
sebagaimana disyaratkan oleh reformasi 
(suku bunga acuan), untuk diperlakukan 
sebagai perubahan suku bunga 
mengambang, yang setara dengan 
pergerakan suku bunga pasar. 

• Mengizinkan perubahan yang disyaratkan 
oleh reformasi suku bunga acuan terhadap 
penetapan dan dokumentasi lindung nilai 
tanpa penghentian hubungan lindung nilai. 
 

• Memberikan kelonggaran sementara 
kepada entitas untuk memenuhi ketentuan 
dapat diidentifikasi secara terpisah, pada 
saat instrumen SBB ditetapkan sebagai 
lindung nilai dari suatu komponen risiko. 

 
Amandemen ini tidak berdampak pada laporan 
keuangan konsolidasian Kelompok Usaha. 
Kelompok Usaha bermaksud untuk 
menggunakan cara praktis di periode-periode 
mendatang jika dapat diterapkan. 

 The amendments provide temporary reliefs 
which address the financial reporting effects 
when an Interbank Offered Rate (“IBOR”) is 
replaced with an alternative nearly Risk-Free 
Interest Rate (“RFR”). The amendments 
include the following practical expedients:  
 
 
• A practical expedient to require contractual 

changes, or changes to cash flows that are 
directly required by the (interest rate 
benchmark) reform, to be treated as 
changes to a floating interest rate, 
equivalent to a movement in a market rate 
of interest.  
 

• Permit changes required by interest rate 
benchmark reform to be made to hedge 
designations and hedge documentation 
without the hedging relationship being 
discontinued.  

• Provide temporary relief to entities from 
having to meet the separately identifiable 
requirement when an RFR instrument is 
designated as a hedge of a risk 
component.  

 
 These amendments had no impact on the 
 consolidated financial statements of the 
 Group. The Group intends to use the 
 practical expedients in future periods if 
 they become applicable. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes in accounting principles 

(continued) 
 

1 Januari 2021 (lanjutan)  January 1, 2021 (continued) 
 

Amandemen PSAK 73: Sewa - Konsesi Sewa 
Terkait Covid-19 Setelah 30 Juni 2021 

 Amendments to PSAK 73: Leases - Covid-19 
Related Rent Concessions After June 30, 
2021 

   
Sehubungan dengan pandemi yang terus 
berlangsung, amandemen tambahan 
diterbitkan pada bulan Maret 2021 dimana 
memperpanjang cakupan periode konsesi 
sewa, yang merupakan salah satu syarat 
penerapan cara praktis, dari tanggal 30 Juni 
2021 dalam amendemen PSAK 73 Sewa 
tentang Konsesi Sewa terkait Covid-19 yang 
diterbitkan di bulan Mei 2020, menjadi 30 Juni 
2022. 

 In light of the ongoing pandemic additional 
amendment was subsequently issued in March 
2021 to extend the scope of the lease 
concession period, which is one of the 
conditions for applying the practical expedient, 
from June 30, 2021 in Covid-19 Related Rent 
Concessions - Amendments to PSAK 73: 
Leases issued in May 2020, to June 30, 2022. 

 
Jika penyewa telah menerapkan cara praktis 
dalam amandemen di bulan Mei 2020, maka 
diharuskan untuk terus menerapkannya secara 
konsisten, untuk semua kontrak sewa dengan 
karakteristik serupa dan dalam keadaan 
serupa, menggunakan amandemen tersebut. 
Jika penyewa tidak menerapkan cara praktis 
dalam amandemen di bulan Mei 2020 untuk 
konsesi sewa yang memenuhi syarat, maka 
penyewa tidak dapat menerapkan cara praktis 
dalam amandemen di bulan Maret 2021. 

 If a lessee already applied the practical 
expedient in the May 2020 amendment, it is 
required to continue to apply the practical 
expedient consistently, to all lease contracts 
with similar characteristics and in similar 
circumstances, using the March 2021 
amendment. If a lessee did not apply the 
practical expedient in the May 2020 
amendment to eligible lease concessions, it is 
prohibited from applying the practical expedient 
in the March 2021 amendment.  

 
 

Amandemen Maret 2021 diterapkan secara 
retrospektif, dengan mengakui dampak 
kumulatif dari penerapan awal amandemen 
tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo 
awal laba pada awal periode pelaporan 
tahunan di mana penyewa pertama kali 
menerapkan amandemen tersebut. 

 The March 2021 amendment is to be applied 
retrospectively, recognizing the cumulative 
effect of initially applying that amendment as an 
adjustment to the opening balance of retained 
earnings at the beginning of the annual 
reporting period in which the lessee first applies 
the amendment.    

 
 

Namun, Kelompok Usaha belum menerima 
konsesi sewa terkait Covid-19, tetapi 
berencana untuk menerapkan cara praktis jika 
berlaku dalam periode penerapan yang 
diizinkan. 

 However, the Group has not received Covid-19, 
related rent concessions but plans to apply the 
practical expedient if it becomes applicable 
within allowed period of application.  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

 
1 Januari 2021 (lanjutan)  January 1, 2021 (continued) 

 
Penyesuaian tahunan 2021  2021 Annual improvements 
   
Berikut adalah ringkasan informasi tentang 
penyesuaian PSAK tahunan 2021 yang berlaku 
efektif untuk pelaporan tahunan yang dimulai 
pada atau setelah 1 Januari 2021. 
Penyempurnaan PSAK tahunan pada dasarnya 
merupakan rangkaian amandemen dalam 
lingkup sempit yang memberikan klarifikasi 
agar tidak terjadi perubahan yang signifikan 
terhadap prinsip-prinsip yang ada atau prinsip-
prinsip baru. 

 The following summary provides information on 
the annual improvements of PSAKs that are 
effective for annual periods beginning on or 
after January 1, 2021. The annual 
improvements of PSAK are basically a set of 
narrow scope amendments that provide 
clarification so that there are no significant 
changes to existing principles or new principles. 

   
• PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, 

beberapa perubahan tentang 
pertimbangan yang dibuat oleh 
manajemen dalam proses penerapan 
kebijakan akuntansi yang secara signifikan 
mempengaruhi jumlah yang diakui dalam 
laporan keuangan. 

• PSAK 13: Properti Investasi, tentang 
pengungkapan penerapan model nilai 
wajar telah dihapus. 

• PSAK 48: Penurunan Nilai Aset, tentang 
ruang lingkup penurunan nilai aset dan 
menghapus perbedaan dengan IFRS pada 
IAS 36 paragraf 04(a). 

• PSAK 66: Pengaturan Bersama, mengenai 
penyesuaian pada paragraf 25, PP11, 
PP33A(b) dan catatan kakinya, C12 dan 
C14 tentang rujukan ke PSAK 71: 
Instrumen Keuangan. 

• ISAK 16: Pengaturan Konsesi Jasa, 
mengenai penyesuaian dalam beberapa 
paragraf dalam contoh ilustrasi agar 
konsisten dengan PSAK 72: Pendapatan 
dari Kontrak dengan Pelanggan. 

 • PSAK 1: Presentation of Financial 
Statements, some changes regarding 
consideration made by management in the 
process of applying accounting policies 
that significantly affect the amounts they 
recognize in the financial statements. 
 

• PSAK 13: Investment Property,  regarding 
disclosure of applying fair value model has 
been deleted. 

• PSAK 48: Impairment of Assets, regarding 
the scope of impairment of assets and 
deletion of the difference with IFRS in IAS 
36 paragraph 04(a). 

• PSAK 66: Joint Arrangement, regarding 
adjustments in paragraphs 25, PP11, 
PP33A(b) and its footnotes, C12 and C14 
regarding reference to PSAK 71: Financial 
Instruments. 

• ISAK 16: Service concession 
arrangement, regarding adjustment in 
several paragraphs in illustrative example 
to be consistent with PSAK 72: Revenue 
from Contracts with Customers. 

  

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes of accounting policies (continued) 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

 
1 Januari 2022  January 1, 2022 

 
Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis 
tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual 

 Amendments to PSAK 22: Business 
Combinations regarding Reference to 
Conceptual Frameworks 

 
Amandemen PSAK 22 Kombinasi Bisnis 
tentang Rujukan ke Kerangka Konseptual ini 
mengklarifikasi interaksi antara PSAK 22, 
PSAK 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual 
Pelaporan Keuangan. 

 The amendments to PSAK 22 Business 
Combinations regarding Reference to 
Conceptual Frameworks clarify the interactions 
between PSAK 22, PSAK 57, ISAK 30 and the 
Conceptual Framework of Financial Reporting. 

   
Secara umum amandemen PSAK 22 ini: 
• Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas 

dan liabilitas kontijensi dalam ruang 
lingkup PSAK 57 atau ISAK 30”. 

• Mengklarifikasi liabilitas kontijensi yang 
diakui pada tanggal akuisisi. 

• Menambahkan definisi aset kontijensi dan 
perlakuan akuntansinya. 

 In general, the amendments to PSAK 22: 
• Add a description regarding “liabilities 

and contingent liabilities within the scope 
of PSAK 57 or ISAK 30”. 

• Clarifying the contingent liabilities 
recognized at the acquisition date. 

• Adds definition of a contingent asset and 
its accounting treatment. 

 
Amandemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas 
Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang 
Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi 
Kontrak 

 Amendments to PSAK 57: Provisions, 
Contingent Liabilities, and Contingent 
Assets regarding Aggravating Contracts - 
Contract Fulfillment Costs 

 
 Amandemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya 
untuk memenuhi kontrak meliputi biaya yang 
berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya 
yang berhubungan langsung dengan kontrak 
terdiri dari: 
1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak 

tersebut, dan 
2. alokasi biaya lain yang berhubungan 

langsung untuk memenuhi kontrak. 

 The amendments to PSAK 57 provide that 
costs to fulfill a contract comprise of costs that 
are directly related to the contract. Costs that 
are directly related to the contract consists of: 
 
1. incremental costs to fulfill the contract, and 

 
2. allocation of other costs that are directly 

related to fulfilling the contract. 
 

Amandemen PSAK 69: Agrikultur  Amendments to PSAK 69: Agriculture 
 

PSAK 69 mengklarifikasi pengakuan dan 
pengukuran yang sebelumnya “entitas tidak 
memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan 
aset, perpajakan atau penumbuhan kembali 
aset biologis setelah panen”, menjadi “entitas 
tidak memperhitungkan arus kas untuk 
pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali 
aset biologis setelah panen”. 

 PSAK 69 clarifies the recognition and 
measurement that previously "the entity does 
not take into account cash flows for financing 
assets, taxation or regeneration of biological 
assets after harvest", to "the entity does not 
account for cash flows for financing assets or 
regeneration biological assets after harvest”. 

 
 
  

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes of accounting policies (continued) 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

 
1 Januari 2022 (lanjutan)  January 1, 2022 (continued) 

 
Amandemen PSAK 71: Instrumen Keuangan 
- Imbalan dalam pengujian ’10 persen’ untuk 
penghentian pengakuan liabilitas keuangan 

 Amendments to PSAK 71: Financial 
Instruments - Fees in the ’10 percent’ test 
for derecognition of financial liabilities 

 
Amandemen ini mengklarifikasi biaya yang 
termasuk dalam entitas ketika menilai apakah 
persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang 
dimodifikasi secara substansial berbeda dari 
persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini 
hanya mencakup yang dibayarkan atau 
diterima antara peminjam dan pemberi 
pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan 
atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi 
pinjaman atas nama pihak lain 

 The amendment clarifies the fees that an entity 
includes when assessing whether the terms of 
a new or modified financial liability are 
substantially different from the terms of the 
original financial liability. These fees include 
only those paid or received between the 
borrower and the lender, including fees paid or 
received by either the borrower or lender on the 
other’s behalf. 

 
Penerapan standar baru dan direvisi tidak 
menghasilkan perubahan besar terhadap 
kebijakan akuntansi Kelompok Usaha dan tidak 
memiliki dampak material pada jumlah yang 
dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau 
sebelumnya. 

 The adoption of the new and revised standard 
did not result in substantial changes to the 
Group’s accounting policies and had no 
material effect on the amounts reported for the 
current of prior financial periods. 

 
c.    Prinsip-prinsip konsolidasi  c. Principles of consolidation 

   
Laporan keuangan konsolidasian meliputi 
laporan keuangan Perusahaan dan entitas-
emtitas anak. Kendali diperoleh bila Kelompok 
Usaha terekspos atau memiliki hak atas imbal 
hasil variabel dari keterlibatannya dengan 
investee dan memiliki kemampuan untuk 
mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui 
kekuasaannya atas investee.  

 The consolidated financial statements 
comprise the financial statements of the 
Company and its subsidiaries. Control is 
achieved when the Group is exposed, or has 
rights, to variable returns from its involvement 
with the investee and has the ability to affect 
those returns through its power over the 
investee.  

 
Dengan demikian, investor mengendalikan 
investee jika dan hanya jika investor memiliki 
seluruh hal berikut ini: 
i) kekuasaan atas investee, yaitu hak yang 

ada saat ini yang memberi investor 
kemampuan kini untuk mengarahkan 
aktivitas relevan dari investee, 

ii) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel 
 dari keterlibatannya dengan investee, dan 
iii) kemampuan untuk menggunakan 
 kekuasaannya atas investee untuk 
 mempengaruhi jumlah imbal hasil. 

 Thus, investor controls an investee if and only 
if investor has all of the following: 
 
i) power over the investee, that is existing 

rights that give the Group current ability to 
direct the relevant activities of the investee, 

 
ii) exposure, or rights, to variable returns 

from its involvement with the investee, and 
iii) the ability to use its power over the 

investee to affect its returns. 

 
 

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)  b. Changes of accounting policies (continued) 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 c.    Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)  c. Principles of consolidation (continued) 
   

Umumnya, ada dugaan bahwa mayoritas hak 
suara menghasilkan kendali. Untuk mendukung 
anggapan ini dan bila Kelompok Usaha memiliki 
kurang dari mayoritas hak suara atau hak 
serupa dari investee, Kelompok Usaha 
mempertimbangkan semua fakta dan keadaan 
yang relevan dalam menilai apakah ia memiliki 
kuasa atas investee, termasuk: 

 Generally, there is a presumption that majority 
of voting rights results in control. To support this 
presumption and when the Group has less than 
a majority of the voting or similar rights of an 
investee, the Group considers all relevant facts 
and circumstances in assessing whether it has 
power over an investee, including: 

   
i) pengaturan kontraktual dengan pemilik hak 

suara lainnya dari investee, 
ii) hak yang timbul atas pengaturan kontraktual 

lain, dan 
iii) hak suara dan hak suara potensial yang 

dimiliki Kelompok Usaha. 

 i) the contractual arrangement with the other 
vote holders of the investee, 

ii) rights arising from other contractual 
arrangements, and 

iii) the Group's voting rights and potential 
voting rights. 

   
Kelompok Usaha menilai ulang apakah 
pengendaliannya melibatkan investee jika fakta 
dan keadaan menunjukkan bahwa ada 
perubahan pada satu atau lebih dari tiga 
elemen kontrol. Konsolidasi anak perusahaan 
dimulai pada saat Kelompok Usaha 
memperoleh kendali atas anak perusahaan dan 
berhenti pada saat Kelompok Usaha 
kehilangan kendali atas anak perusahaan 
tersebut. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban 
anak perusahaan yang diakuisisi selama 
periode berjalan termasuk dalam laporan 
keuangan konsolidasian sejak tanggal 
Kelompok Usaha memperoleh kendali sampai 
dengan tanggal Kelompok Usaha tidak lagi 
mengendalikan anak perusahaan. 

 The Group re-assesses whether or not it 
controls an investee if facts and circumstances 
indicate that there are changes to one or more 
of the three elements of control. Consolidation 
of a subsidiary begins when the Group obtains 
control over the subsidiary and ceases when 
the Group loses control of the subsidiary. 
Assets, liabilities, income and expenses of a 
subsidiary acquired during the period are 
included in the consolidated financial 
statements from the date the Group gains 
control until the date the Group ceases to 
control the subsidiary. 

   
Seluruh laba rugi dan setiap komponen 
penghasilan komprehensif lain diatribusikan 
pada pemilik entitas induk dan pada 
kepentingan nonpengendali (“KNP”), walaupun 
hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang 
defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian 
dilakukan terhadap laporan keuangan entitas 
anak untuk diselaraskan dengan kebijakan 
akuntansi Kelompok Usaha. 

 Profit or loss and each component of other 
comprehensive income are attributed to the 
equity holders of the parent of the Group and to 
the non-controlling interests (“NCI”), even if this 
results in the NCI having a deficit balance. 
When necessary, adjustments are made to the 
financial statements of subsidiaries to bring 
their accounting policies into line with the 
Group’s accounting policies. 

   
Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan 
dan beban dan arus kas atas transaksi antar 
anggota Kelompok Usaha dieliminasi 
sepenuhnya pada saat konsolidasi. 

 All intra-group assets and liabilities, equity, 
income, expenses and cash flows relation to 
transactions between members of the Group 
are eliminated in full on consolidation. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
  c.   Prinsip-prinsip konsolidasi (lanjutan)  c. Principles of consolidation (continued) 

 
Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas 
induk pada entitas anak yang tidak 
mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat 
sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan 
pengendalian atas suatu entitas anak, maka 
Kelompok Usaha menghentikan pengakuan 
atas aset, liabilitas, KNP, dan komponen lain 
dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba 
yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian 
dari investasi yang tersisa diakui pada nilai 
wajar. 

 A change in the parent’s ownership interest in a 
subsidiary, without a loss of control, is 
accounted for as an equity transaction. If the 
Group losses control over a subsidiary, it 
derecognizes the related assets, liabilities, NCI, 
and other component of equity, while any 
resultant gain or loss is recognized in the profit 
or loss. Any investment retained is recognized 
at fair value. 

   
d. Klasifikasi lancar dan tidak lancar  d. Current and non-current classification 
   

Kelompok Usaha menyajikan aset dan liabilitas 
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 
berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar dan 
jangka pendek/jangka panjang. Suatu aset 
disajikan lancar bila: 
i) akan direalisasi, dijual, atau dikonsumsi 

dalam siklus operasi normal, 
ii)  untuk diperdagangkan,  
iii)  akan direalisasi dalam 12 bulan setelah  

tanggal pelaporan, atau  
iv) kas dan bank kecuali yang 

dibatasi penggunaannya atau akan 
digunakan untuk melunasi suatu liabilitas 
dalam kurun waktu 12 bulan setelah 
tanggal pelaporan. 

 The Group presents assets and liabilities in the 
consolidated statement of financial position 
based on current/non-current classification. An 
asset is current when it is: 
 
i) expected to be realised, sold, or consumed 

in the normal operating cycle,  
ii)  held primarily for the purpose of trading,  
iii) expected to be realised within 12 months 

after the reporting period, or  
iv) cash on hand and in banks unless 

restricted from being exchanged or used to 
settle a liability for at least 12 months after 
the reporting period. 

 

 
Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai 
jangka panjang. 

 All other liabilities are classified as non-current. 

 

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak 
lancar. 

 All other assets are classified as non-current. 
 

   
Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila: 
i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal, 
 
ii) untuk diperdagangkan, 
iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah 

tanggal pelaporan, atau  
iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk 

menangguhkan pelunasannya dalam 
paling tidak 12 bulan setelah tanggal 
pelaporan. 

 A liability is current when it is: 
i) expected to be settled in the normal 

operating cycle, 
ii) held primarily for the purpose of trading, 
iii) due to be settled within 12 months after the 

reporting period, or 
iv) there is no unconditional right to defer the 

settlement of the liability   for   at   least       
12 months after the reporting period. 

Aset dan liabilitas pajak tangguhan 
diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar dan 
liabilitas jangka panjang. 

 Deferred tax assets and liabilities are classified 
as non-current assets and liabilities. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

 

 

 

 
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima 
dari menjual suatu aset atau harga yang akan 
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas 
dalam transaksi teratur antara pelaku pasar 
pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai 
wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk 
menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi: 
i) di pasar utama untuk aset atau liabilitas 

tersebut, atau 
ii) jika tidak terdapat pasar utama, di pasar 

yang paling menguntungkan untuk aset 
atau liabilitas tersebut. 

 Fair value is the price that would be received to 
sell an asset or paid to transfer a liability in an 
orderly transaction between market participants 
at the measurement date. The fair value 
measurement is based on the presumption that 
the transaction to sell the asset or transfer the 
liability takes place either: 
i) in the principal market for the asset or  

liability, or 
ii) in the absence of a principal market, in the     

most advantageous market for the asset or 
liability. 

 
Pasar utama atau pasar yang paling 
menguntungkan tersebut harus dapat diakses 
oleh Kelompok Usaha. 

 The principal or the most advantageous market 
must be accessible to by the Group. 

 
Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan 
menggunakan asumsi yang akan digunakan 
pelaku pasar ketika menentukan harga aset 
atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa 
pelaku pasar bertindak dalam kepentingan 
ekonomi terbaiknya. 

 The fair value of an asset or a liability is 
measured using the assumptions that market 
participants would use when pricing the asset 
or liability, assuming that market participants 
act in their economic best interest. 

 
Pengukuran nilai wajar dari suatu aset non-
keuangan memperhitungkan kemampuan 
pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat 
ekonomis dengan menggunakan aset dalam 
penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau 
dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain 
yang akan menggunakan aset tersebut pada 
penggunaan tertinggi dan terbaiknya. 

 A fair value measurement of a non-financial 
asset takes into account a market participant's 
ability to generate economic benefits by using 
the asset in its highest and best use or by 
selling it to another market participant that 
would use the asset in its highest and best use. 

  

e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali  e. Business combination of entities under 
common control 

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat 
dengan menggunakan metode penyatuan 
kepentingan, dimana selisih antara jumlah 
imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat 
aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai 
bagian dari akun ‘’Tambahan modal disetor‘’ 
pada laporan posisi keuangan konsolidasian.  

 Business combinations under common control 
are accounted for using the pooling-of-interest 
method, whereby the difference between the 
considerations transferred and the book value 
of the net assets of the acquiree is recognized 
as part of “Additional paid-in capital" in the 
consolidated statement of financial position. 

Dalam menerapkan metode penyatuan 
kepemilikan tersebut, unsur-unsur laporan 
keuangan dari entitas yang bergabung disajikan 
seolah-olah penggabungan tersebut telah 
terjadi sejak awal tahun entitas yang bergabung 
berada dalam sepengendalian. 

 In applying the said pooling-of-interest method, 
the components of the financial statements of 
the combining entities are presented as if the 
combination has occurred since the beginning 
of the year of the combining entity become 
under common control. 

f. Pengukuran nilai wajar  f. Fair value measurement 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

 
Kelompok Usaha menggunakan teknik 
penilaian yang sesuai dengan keadaan dan 
data yang memadai tersedia untuk mengukur 
nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan 
(input) yang dapat diamati (observable) yang 
relevan dan meminimalkan masukan (input) 
yang tidak dapat diamati (unobservable). 

 The Group uses valuation techniques that are 
appropriate in the circumstances and for which 
sufficient data are available to measure fair 
value, maximizing the use of relevant 
observable inputs and minimizing the use of 
unobservable inputs. 

 
Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya 
diukur atau diungkapkan dalam laporan 
keuangan konsolidasian dikategorikan dalam 
hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan 
(input) paling rendah yang signifikan terhadap 
pengukuran nilai wajar secara keseluruhan 
sebagai berikut: 
i) level 1 - Harga kuotasian (tanpa 

penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau 
liabilitas yang identik yang dapat diakses 
entitas pada tanggal pengukuran.  

ii) level 2 - Teknik penilaian yang 
menggunakan tingkat masukan (input) 
yang paling rendah yang signifikan 
terhadap pengukuran nilai wajar yang 
dapat diamati (observable) baik secara 
langsung atau tidak langsung.  

iii) level 3 - Teknik penilaian yang 
menggunakan tingkat masukan (input) 
yang paling rendah yang signifikan 
terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak 
dapat diamati (unobservable) baik secara 
langsung atau tidak langsung. 

 All assets and liabilities for which fair value is 
measured or disclosed in the consolidated 
financial statements are categorized within the 
fair value hierarchy, described as follows, 
based on the lowest level input that is 
significant to the fair value measurement as a 
whole: 
i) level 1 - Quoted (unadjusted) market prices 

in active markets for identical assets or 
liabilities.  
 

ii) level 2 - Valuation techniques for which the 
lowest level input that is significant to the 
fair value measurement is directly or 
indirectly observable.  

 
 

iii) level 3 - Valuation techniques for which the 
lowest level input that is significant to the 
fair value measurement is unobservable. 

 
Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada 
laporan keuangan konsolidasian secara 
berulang, Kelompok Usaha menentukan 
apakah terdapat perpindahan antara level 
dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang 
atas penetapan kategori (berdasarkan level 
masukan (input) paling rendah yang signifikan 
terhadap pengukuran nilai wajar secara 
keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan. 

 For assets and liabilities that are recognized in 
the consolidated financial statements on a 
recurring basis, the Group determines whether 
transfers have occurred between levels in the 
hierarchy by re-assessing categorization 
(based on the lowest level input that is 
significant to the fair value measurement as a 
whole) at the end of each reporting period. 

 
 
 
 
  

f. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)  f. Fair value measurement (continued) 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
g. Transaksi dengan pihak berelasi  g. Transactions with related parties 

 
Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan 
pihak berelasi sesuai dengan definisi yang 
diuraikan pada PSAK 7. 

 The Group has transactions with related parties 
as defined in PSAK 7. 

 
Transaksi ini dilakukan berdasarkan 
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah 
pihak, yang mungkin tidak sama dengan 
transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-
pihak yang tidak berelasi. 

 
 

The transactions are made based on terms 
agreed by the parties, which may not be the 
same as those of the transactions between 
unrelated parties. 

 
Transaksi ini dilakukan berdasarkan 
persyaratan yang disetujui oleh kedua belah 
pihak, yang mungkin tidak sama dengan 
transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-
pihak yang tidak berelasi. 

 The transactions are made based on terms 
agreed by the parties, which may not be the 
same as those of the transactions between 
unrelated parties. 

 
Seluruh transaksi dan saldo yang material 
dengan pihak berelasi diungkapkan dalam 
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian 
yang relevan. 

 All significant transactions and balances with 
related parties are disclosed in the relevant 
Notes the consolidated financial statement 
herein. 

   
Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak 
berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan 
dalam Catatan atas laporan keuangan 
konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi. 

 Unless specifically identified as related parties, 
the parties disclosed in the Notes to the 
consolidated financial statements are unrelated 
parties. 

   
h. Kas dan bank  h. Cash on hand and in banks 
   

 Kas dan bank terdiri atas kas dan kas di bank.  Cash on hand and in banks represent cash on 
hand and cash in banks.  

 
 Deposito berjangka disajikan secara terpisah 
karena karena dibatasi penggunaanya. Apabila 
akan digunakan untuk membayar kewajiban 
yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) 
tahun disajikan sebagai bagian dari aset lancar 
dan apabila digunakan untuk membayar 
kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu 
lebih dari 1 (satu) tahun disajikan sebagai 
bagian dari aset tidak lancar. 

  Time deposit is presented separately for it is 
resctricted to use. If it will be used for repayment 
of obligations maturing within 1 (one) year are 
presented as part of current assets and if it will 
be used for repayment of obligations maturing 
more than 1 (one) year are presented as part of 
non-current assets.   
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
i. Persediaan  i. Inventories 
   

 Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih 
rendah antara biaya perolehan atau nilai 
realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan 
dengan menggunakan metode rata-rata 
tertimbang (weighted average method). 

 Inventories are valued at the lower of cost or net 
realizable value. Cost is calculated using the 
weighted average method. 

 

 
j. Aset biologis  j. Biological assets 
   

Aset biologis Kelompok Usaha terdiri dari 
produk agrikultur dari tanaman produktif, yang 
terutama terdiri dari tandan buah segar kelapa 
sawit (“TBS”). 

 The Group’s biological assets comprise 
agriculture produce of the bearer plants, which 
primarily comprises oil palm’s fresh fruit 
bunches (“FFB”). 

   
Aset biologis dicatat pada nilai wajar dikurangi 
biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian 
yang timbul pada pengakuan awal atas produk 
agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk 
menjual dan dari perubahan nilai wajar 
dikurangi biaya untuk menjual aset biologis 
pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan 
dalam laba rugi pada tahun terjadinya. 

 Biological assets are stated at fair value less 
costs to sell. Gains or losses are arising at initial 
recognition of agricultural produce at fair value 
less costs to sell and from the change in fair 
value less costs to sell of the biological assets 
at each reporting date are included in the profit 
or loss for the year in which they arise. 

 
 k. Uang muka proyek perkebunan plasma  k. Advance of plasma plantation’s project 

   
 Uang muka proyek perkebunan plasma 

merupakan uang muka yang digunakan untuk 
memulai proyek perkebunan plasma, dimana 
Kelompok Usaha akan memiliki komitmen 
dengan Koperasi Unit Desa (“KUD”) dan 
beberapa kelompok tani yang mewadahi para 
petani untuk mengembangkan perkebunan 
plasma sebagaimana diwajibkan oleh 
Pemerintah Indonesia. Kelompok Usaha akan 
mengelola dan mengembangkan perkebunan 
plasma kelapa sawit hingga tahap produktif. 

 Advance of plasma plantation’s project 
comprises advances used to start plasma 
plantation projects, where the Group will have 
commitments with several rural cooperatives 
(“KUD” or Koperasi Unit Desa) and farmers 
group to accommodate plasma farmers to 
develop plantations as required by the 
Indonesian Government. The Group will 
manage and develop the oil palm plasma 
plantations up to the productive stage. 

 
  

 Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi 
harga jual dalam kegiatan usaha biasa 
dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan 
estimasi biaya yang diperlukan untuk 
melakukan penjualan. 

  Net realizable value of inventories is the 
estimated selling price in the ordinary course of 
business less estimated costs of completion 
and the estimated costs necessary to make the 
sale. 

   
 Penyisihan penurunan nilai persediaan 

ditentukan berdasarkan hasil penelaahan 
berkala atas kondisi fisik persediaan pada 
tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian 
jika diperlukan. 

  Allowance for inventory obsolescence, if 
necessary, is provided based on periodic 
review of the physical conditions of the 
inventories at the consolidated statement of 
financial position date. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
l. Piutang plasma  l. Plasma receivables 

   
Kelompok Usaha memiliki komitmen dengan 
KUD dan beberapa kelompok tani yang 
mewadahi para petani untuk mengembangkan 
perkebunan plasma sebagaimana diwajibkan 
oleh Pemerintah Indonesia. Kelompok Usaha 
mengelola dan mengembangkan perkebunan 
plasma kelapa sawit hingga tahap produktif. 

 The Group has commitments with several KUD 
and farmers group to accommodate plasma 
farmers to develop plantations as required by 
the Indonesian Government. The Group 
managed and developed the oil palm plasma 
plantations up to the productive stage. 

 
Pembiayaan atas pengembangan perkebunan 
plasma ini diperoleh melalui pinjaman dari bank, 
sedangkan Kelompok Usaha memberikan 
tambahan pinjaman sementara untuk 
membantu para petani perkebunan plasma 
sebelum mencapai tahap produktif. Kelompok 
Usaha bertindak sebagai penjamin untuk 
fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh dari 
bank untuk pembangunan kebun tersebut. 
Piutang plasma yang disajikan dalam laporan 
posisi keuangan konsolidasian terdiri atas 
akumulasi biaya-biaya pengembangan yang 
terjadi dan pembiayaan yang diperoleh dari 
Kelompok Usaha kepada KUD atau petani 
plasma dikurangi dana yang diterima dari bank 
atas nama KUD atau petani plasma. 

 The financing of these plasma plantations are 
mainly provided by the bank while the Group 
provide additional temporary loans to help the 
plasma farmers while the plasma plantations 
are not yet at productive stage. The Group act 
as guarantor to the related credit facilities 
provided by the banks to develop the plasma 
plantations. The plasma receivables presented 
in the consolidated statement of financial 
position consist of accumulated development 
costs incurred and the funding provided by the 
Group to the KUD or plasma farmers less the 
funds received from banks on behalf of the KUD 
or plasma farmers. 

   
Piutang plasma juga termasuk pinjaman 
talangan kredit untuk pinjaman pupuk serta 
sarana produksi pertanian lainnya kepada 
petani. 

 Plasma receivables also include advances to 
plasma farmers for fertilizers and other 
agricultural supplies. 

   
Piutang plasma diklasifikasikan sebagai aset 
keuangan pada biaya perolehan diamortisasi 
sesuai dengan PSAK 71. Kebijakan akuntansi 
lebih lanjut atas piutang plasma diungkapkan 
pada bagian “Instrumen keuangan” dari Catatan 
ini. 

 Plasma receivables are classified as financial 
assets at amortized cost under PSAK 71. 
Further accounting policies on plasma 
plantation receivables are disclosed in 
“Financial instruments” section of this Note. 

 
m. Biaya dibayar di muka  m. Prepaid expenses 
   
 Biaya dibayar di muka diamortisasi dan 

dibebankan pada operasi selama masa 
manfaatnya dengan metode garis lurus.  

 Prepaid expense are amortized and charged to 
operations over the periods benefited using the 
straight-line method. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
 n. Sewa   n. Leases 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020  Effective beginning January 1, 2020 

 
Kelompok Usaha menentukan pada permulaan 
kontrak apakah suatu kontrak adalah sewa, 
atau mengandung sewa. Yaitu, bila kontrak 
tersebut mengalihkan hak untuk 
mengendalikan penggunaan suatu aset 
teridentifikasi selama suatu jangka waktu yang 
ditukar dengan pembayaran. 

 The Group assess at contract inception whether 
the contract is, or contains, a lease. That is, if 
the contract conveys the right to control the use 
of an identified asset for a period of time in 
exchange for consideration. 

   
Kelompok Usaha sebagai penyewa 

 

 The Group as lessee 
   
Kelompok Usaha menerapkan satu pendekatan 
pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, 
kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa 
aset bernilai rendah. Kelompok Usaha 
mengakui liabilitas sewa untuk melakukan 
pembayaran sewa dan aset hak guna yang 
merupakan hak untuk menggunakan aset 
pendasar.  

 The Group applies a single recognition and 
measurement approach for all leases, except 
for short-term leases and leases of low-value 
assets. The Group recognizes lease liabilities to 
make lease payments and right-of-use assets 
representing the right to use the underlying 
assets. 

   
Aset hak guna  Right of use assets 
   
Kelompok Usaha mengakui aset hak guna pada 
tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset 
tersedia untuk digunakan). Aset hak guna 
diukur pada harga perolehan, dikurangi 
akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan 
disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali 
liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna 
mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, 
biaya langsung yang timbul diawal, dan 
pembayaran sewa yang dilakukan pada atau 
sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif 
sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan 
dengan metode garis lurus selama periode yang 
lebih pendek antara sewa dan estimasi masa 
manfaat aset, sebagai berikut: 

 The Group recognizes right of use assets at 
the commencement date of the lease (i.e., 
the date the underlying asset is available for 
use). Right of use assets are measured at cost, 
less any accumulated depreciation and 
impairment losses, and adjusted for any 
remeasurement of lease liabilities. The cost of 
right of use assets includes the amount of lease 
liabilities recognized, initial direct costs 
incurred, and lease payments made at or 
before the commencement date less any lease 
incentives received. Right of use assets are 
depreciated on a straight-line basis over the 
shorter of the lease term and the estimated 
useful lives of the assets, as follows: 

 
 Tahun/Years  
Bangunan 1 - 3 Buildings 
Kendaraan dan alat berat 5 - 10 Vehicles and heavy equipment 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 n. Sewa (lanjutan)  n. Leases (continued) 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

Kelompok Usaha sebagai penyewa (lanjutan) 
 

 The Group as lessee (continued) 
   
Aset hak guna (lanjutan)  Right of use assets (continued) 
   
Jika kepemilikan aset sewa dialihkan kepada 
Kelompok Usaha pada akhir masa sewa atau 
biaya perolehan merefleksikan pengeksekusian      
opsi beli, maka depresiasi dihitung dengan 
menggunakan estimasi masa manfaat aset. 

 If ownership of the leased asset transfers  to  
the Group  at  the  end  of  the lease term or the 
cost reflects the exercise of a purchase option, 
depreciation is calculated using the estimated 
useful life of the asset. 

   
Kelompok Usaha menyajikan aset hak guna 
sebagai bagian dari “Aset tetap” di dalam 
laporan posisi keuangan konsolidasian. 

 The Group presents right of use assets as part 
of “Fixed assets” in the consolidated statement 
of financial position. 

   
Liabilitas sewa  Lease liabilities 
   
Pada tanggal dimulainya sewa, Kelompok 
Usaha mengakui liabilitas sewa yang diukur 
pada nilai kini pembayaran sewa yang harus 
dilakukan selama masa sewa. Pembayaran 
sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk 
pembayaran tetap secara substansi) dikurangi 
piutang insentif sewa, pembayaran sewa 
variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, 
dan jumlah yang diharapkan akan dibayar 
dibawah jaminan nilai residual. 

 At the commencement date of the lease, the 
Group recognizes lease liabilities measured at 
the present value of lease payments to be made 
over the lease term. The lease payments 
include fixed payments (including in -substance 
fixed payments) less any lease incentives 
receivable, variable lease payments that 
depend on an index or a rate, and amounts 
expected to be paid under residual value 
guarantees. 

   
Pembayaran sewa juga mencakup harga 
pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti 
akan dilaksanakan oleh Kelompok Usaha, dan 
pembayaran denda untuk penghentian sewa, 
jika masa sewa merefleksikan Kelompok Usaha 
melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. 
Pembayaran sewa variabel yang tidak 
bergantung pada indeks atau tarif diakui 
sebagai beban (kecuali terjadi untuk  
menghasilkan persediaan) pada periode di 
mana peristiwa atau kondisi yang memicu 
terjadinya pembayaran. 

 The lease payments also include the exercise 
price of a purchase option reasonably certain to 
be exercised by the Group and payments of 
penalties for terminating the lease, if the lease 
term reflects the Group exercising the option to 
terminate.  Variable lease payments that do not 
depend on an index or a rate are recognized as 
expenses (unless they are incurred to produce 
inventories) in the period in which the event or 
condition that triggers the payment occurs. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 n. Sewa (lanjutan)  n. Leases (continued) 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

Kelompok Usaha sebagai penyewa (lanjutan) 
 

 The Group as lessee (continued) 
   
Liabilitas sewa (lanjutan)  Lease liabilities (continued) 
   
Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, 
Kelompok Usaha menggunakan suku bunga 
pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya 
sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa 
tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal 
permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan 
untuk merefleksikan penambahan bunga dan 
mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. 
Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur 
kembali jika ada modifikasi, perubahan masa 
sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, 
perubahan pembayaran masa depan akibat 
perubahan indeks atau kurs yang digunakan 
untuk pembayaran sewa) atau perubahan 
penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.  

 In calculating the present value of lease 
payments, the Group uses its incremental 
borrowing rate at the lease commencement 
date because the interest rate implicit in the 
lease is not readily determinable. After the 
commencement date, the amount of lease 
liabilities is increased to reflect the accretion of 
interest and reduced for the lease payments 
made. In addition, the carrying amount of lease 
liabilities is remeasured if there is a 
modification, a change in the lease term, a 
change in the lease payments (e.g., changes to 
future payments resulting from a change in an 
index or rate used to determine such lease 
payments) or a change in the assessment of an 
option to purchase the underlying asset. 

   
Liabilitas sewa Kelompok Usaha termasuk dalam 
utang pinjaman (lihat Catatan 22). 

 The Group’s lease liabilities are included in 
loans and borrowings (see Note 22). 

   
Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai 
rendah 

 Short-term leases and leases of low-value 
assets 

   
Kelompok Usaha menerapkan pengecualian 
pengakuan sewa jangka pendek (yaitu, sewa 
yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau 
kurang, dari tanggal permulaan dan tidak 
mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku 
untuk pengecualian pengakuan sewa aset 
bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa 
jangka pendek dan sewa dari aset bernilai 
rendah diakui sebagai beban dengan metode 
garis lurus selama masa sewa. 

 The Group applies the short-term lease 
recognition exemption (i.e., those leases that 
have a lease term of 12 months or less from the 
commencement date and do not contain a 
purchase option). It also applies the lease of 
low-value assets recognition exemption. Lease 
payments on short-term leases and leases of 
low-value assets are recognized as expense on 
a straight-line basis over the lease term. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 n. Sewa (lanjutan)  n. Leases (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020  Effective prior January 1, 2020  

 
Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, 
atau mengandung, sewa, adalah berdasarkan 
substansi dari perjanjian tersebut pada 
penetapan awal. Perjanjian dievaluasi apakah 
pemenuhannya tergantung kepada penggunaan 
aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau 
perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan 
aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak 
secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian. 

   The determination of whether an arrangement 
is, or contains, a lease is based on the 
substance of the arrangement at the inception 
date. The arrangement is assessed for whether 
fulfillment of the arrangement is dependent on 
the use of a specific asset or assets or the 
arrangement conveys a right to use the asset or 
assets, even if that right is not explicitly specified 
in an arrangement. 

 
Sewa pembiayaan - sebagai lessee    Finance leases - as lessee 

 
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 
pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan 
secara substansial seluruh risiko dan manfaat 
yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. 
Sewa tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar 
aset sewaan atau sebesar nilai kini dari 
pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih 
rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa 
minimum harus dipisahkan antara bagian yang 
merupakan beban keuangan dan bagian yang 
merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa 
sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga 
periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban 
keuangan dibebankan langsung sebagai laba 
rugi. 

   A lease is classified as a finance lease if it 
transfers substantially all the risks and rewards 
incidental to ownership of the leased assets. 
Such leases are capitalized at the inception of 
the lease at the fair value of the leased property 
or, if lower, at the present value of minimum 
lease payments. Minimum lease payments are 
apportioned between the finance charges and 
reduction of the lease liability so as to achieve a 
constant rate of interest on the remaining 
balance of liability. Finance charges are 
charged directly to the profit or loss. 

 
Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa 
lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada 
akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan 
selama masa penggunaan aset yang diestimasi 
berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika 
tidak, maka aset sewaan disusutkan selama 
periode yang lebih pendek antara umur manfaat 
aset sewaan atau masa sewa. Selisih lebih yang 
timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali 
ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa 
sewa, jika ada. 

   If there is a reasonable certainty that the lessee 
will obtain ownership by the end of the lease 
term, then, the leased assets are depreciated 
over their estimated useful lives. If not, then the 
capitalized leased assets are depreciated over 
the shorter of the estimated useful life of the 
asset or the lease term. Any excess of sales 
proceeds over the carrying amount on a sale 
and finance leaseback transaction is deferred 
and amortized over the lease term, if any. 

 
Sewa operasi - sebagai lessee    Operating leases - as lessee 

 
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa 
operasi jika sewa tidak mengalihkan secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat yang 
terkait dengan kepemilikan aset. Dengan 
demikian, pembayaran sewa diakui pada laba 
atau rugi dengan dasar garis lurus (straight-line 
basis) selama masa sewa. 

   A lease is classified as an operating lease if it 
does not transfer substantially all the risks and 
rewards incidental to ownership of the leased 
asset. Accordingly, the related lease payments 
are recognized in profit or loss on a straight-line 
basis over the lease term. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 o. Tanaman produktif  o. Bearer plants 
   

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang 
digunakan dalam produksi atau penyediaan 
produk agrikultur; diharapkan untuk 
menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih 
dari satu periode; dan sangat jarang dijual 
sebagai produk agrikultur, kecuali untuk 
penjualan sisa hanya sesekali. 

   Bearer plants are living plants used in the 
production or supply of agricultural produce; 
are expected to bear produce for more than one 
period; and have a remote lilkelihood of being 
sold as agricultural produce, except for 
incidental scrap sales. 

   
Tanaman produktif belum menghasilkan 
dinyatakan sebesar biaya perolehan yang 
meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, 
penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan 
dan alokasi biaya tidak langsung lainnya 
sampai dengan saat tanaman tersebut 
dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. 
Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi 
biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya                   
yang terjadi sehubungan dengan pendanaan 
pengembangan tanaman produktif belum 
menghasilkan. 

 Immature bearer plants are recognized at cost, 
which consists mainly of the accumulated cost 
of land clearing, planting, fertilizing and up-
keeping/maintaining the plantations and 
allocations of indirect overhead costs up to the 
time when the trees become commercially 
productive and available for harvest. Costs also 
include capitalized borrowing costs and other 
charges incurred in connection with the 
financing of the development of immature 
bearer plants. 

   
Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir 
ketika pohon-pohon telah menghasilkan dan 
siap untuk dipanen. Tanaman produktif belum 
menghasilkan tidak diamortisasi. 

 Such capitalization of borrowing costs ceases 
when the trees become commercially 
productive and available for harvest. Immature 
bearer plants are not amortized. 

   
Tanaman produktif belum menghasilkan 
direklasifikasi menjadi tanaman produktif 
menghasilkan pada saat tanaman dinyatakan 
menghasilkan dan dapat dipanen. Secara 
umum, tanaman produktif kelapa sawit 
memerlukan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 
tahun sejak penanaman bibit di area 
perkebunan untuk menjadi tanaman 
menghasilkan. 

 Immature bearer plants are reclassified to 
mature bearer plants when they are 
commercially productive and available for 
harvest. In general, an oil palm bearer plant 
takes about 3 to 4 years to reach maturity from 
the time of planting the seedlings to the field. 

   
Tanaman produktif menghasilkan dicatat 
sebesar biaya perolehan, dan diamortisasi 
dengan metode garis lurus selama taksiran 
masa manfaat ekonomis dari tanaman produktif 
utama selama 25 tahun. 

 Mature bearer plants are stated at cost, and are 
amortized using the straight-line method over 
their estimated useful lives of the primary 
bearer plants for 25 years. 

   
Jumlah tercatat tanaman produktif direviu atas 
penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau 
perubahan keadaan yang mengindikasikan 
bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat 
seluruhnya terealisasi. 

 The carrying amounts of bearer plants are 
reviewed for impairment when events or 
changes in circumstances indicate that their 
carrying values may not be fully recoverable. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 o. Tanaman produktif (lanjutan)  o. Bearer plants (continued) 

   
Jumlah tercatat komponen dari suatu tanaman 
produktif dihentikan pengakuannya pada saat 
dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi 
manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan 
dari penggunaan maupun pelepasannya. 
Keuntungan atau kerugian yang timbul dari 
penghentian pengakuan tersebut (ditentukan 
sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan 
neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke 
dalam laba rugi pada tahun penghentian 
pengakuan tersebut dilakukan. 

 The carrying amount of an item of bearer plants 
is derecognized upon disposal or when no 
future economic benefits are expected from its 
use or disposal. Any gain or loss arising from 
the derecognition of the asset (calculated as 
the difference between the net disposal 
proceeds and the carrying amount of the asset) 
is directly included in the profit or loss of year 
the item is derecognized. 

   
Umur manfaat aset dan metode penyusutan 
dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan 
disesuaikan secara prospektif jika dipandang  
perlu. 

 The asset useful lives and depreciation method 
are reviewed at the end of each reporting year 
and adjusted prospectively if necessary. 

   
Beban pemeliharaan tanaman produktif 
dibebankan pada laba rugi pada saat 
terjadinya. Beban pemugaran dan 
penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi 
kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar 
kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat 
ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari 
standar kinerja awal yang ditetapkan 
sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa 
masa manfaat aset terkait. 

 Upkeep and maintenance costs of bearer 
plants are taken to the profit or loss when they 
are incurred. The cost of major renovation and 
restoration is included in the carrying amount of 
the related asset when it is probable that future 
economic benefits in excess of the originally 
assessed standard of performance of the 
existing asset will flow to the Group and is 
depreciated over the remaining useful life of the 
related asset. 

   
 p. Aset tetap  p. Fixed assets 

 
Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya 
perolehan, yang terdiri atas harga perolehan 
dan biaya-biaya tambahan yang dapat 
diatribusikan langsung untuk membawa aset ke 
lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset 
siap digunakan.  

 Fixed assets are initially recognized at cost, 
which comprises their purchase price and any 
costs directly attributable in bringing the asset 
to their working condition and to the location 
where they are intended to be used.  

 
Setelah pengakuan awal, aset tetap, kecuali 
hak atas tanah dinyatakan pada biaya 
perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan 
kerugian penurunan nilai, jika ada. 

 Subsequent to initial recognition, fixed assets, 
except for land rights are carried at cost less 
any subsequent accumulated depreciation and 
impairment losses, if any. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 p. Aset tetap (lanjutan)  p. Fixed assets (continued) 
   

Penyusutan aset dimulai pada saat aset 
tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud 
penggunaannya oleh Kelompok Usaha dan 
dihitung dengan menggunakan metode garis 
lurus berdasarkan estimasi masa manfaat 
ekonomis sebagai berikut: 

 Depreciation of an asset is commenced when 
the asset is available for use in the manner 
intended by the Group and is computed using 
the straight-line method based on the estimated 
useful lives of the assets as follow: 
 

   
 Tahun/ Years  
Prasarana jalan dan jembatan 
Bangunan 
Mesin 
Kendaraan dan alat berat 
Perabot dan peralatan 

20 
10 - 20 

20 
5 - 10 
5 - 10 

Land improvements and bridges 
Buildings 

Machinery 
Vehicles and heavy equipment 

Furniture, fixtures and equipment 
   
Jumlah tercatat aset tetap ditinjau kembali atas 
penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau 
perubahan keadaan yang mengindikasikan 
bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat 
seluruhnya terealisasi. 

 The carrying amount of fixed assets are 
reviewed for impairment when events or 
changes in circumstances indicate that their 
carrying amounts may not be fully recoverable. 

   
Jumlah tercatat komponen dari suatu aset 
dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan 
atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi 
masa depan yang diharapkan dari penggunaan 
maupun pelepasannya. Keuntungan atau 
kerugian yang timbul dari penghentian 
pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih 
antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah 
tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi 
pada tahun penghentian pengakuan tersebut 
dilakukan. 

 The carrying amount of an item of fixed asset is 
derecognized upon disposal or when no future 
economic benefits are expected from its use or 
disposal. Any gain or loss arising from the 
derecognition of the asset (calculated as the 
difference between the net disposal proceeds 
and the carrying amount of the asset) is directly 
included in the consolidated statement of profit 
or loss and comprehensive income at the year 
when the item is derecognized. 

   
Nilai residu aset, umur manfaat dan metode 
penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun 
pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika 
dipandang perlu.   

 The asset residual values, useful life and 
depreciation method are reviewed at the end of 
each reporting year and adjusted prospectively 
if necessary. 

   
Aset dalam pembangunan dicatat sebesar 
biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi 
beban pinjaman (jika ada) dan biaya-biaya 
lainnya yang terjadi sehubungan dengan 
pendanaan aset dalam pembangunan tersebut. 
Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi 
ke akun “Aset tetap” yang bersangkutan pada 
saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan 
dan siap untuk digunakan. Aset dalam 
pembangunan tidak disusutkan sampai 
memenuhi syarat pengakuan sebagai aset 
tetap seperti diungkapkan di atas. 

 Constructions in progress are stated at cost, 
including capitalized borrowing costs (if any) 
and other charges incurred in connection with 
the financing of the said asset constructions. 
The accumulated costs will be reclassified to 
the appropriate “Fixed assets” account when 
the construction is completed. Construction in 
progress are not depreciated until they fulfill 
criteria for recognition as fixed assets as 
disclosed above. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
 p. Aset tetap (lanjutan)  p. Fixed assets (continued) 
   

Beban pemeliharaan dan perbaikan 
dibebankan pada laba atau rugi pada saat 
terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan 
dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada 
jumlah tercatat aset terkait bila besar 
kemungkinan bagi Kelompok Usaha manfaat 
ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari 
standar kinerja awal yang ditetapkan 
sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa 
masa manfaat aset terkait. 

 Repairs and maintenance expenses are taken 
to the profit or loss when they are incurred. The 
cost of major renovation and restoration is 
included in the carrying amount of the related 
asset when it is probable that future economic 
benefits in excess of the originally assessed 
standard of performance of the existing asset 
will flow to the Group and is depreciated over 
the remaining useful life of the related asset. 

   
Hak atas tanah dinyatakan sebesar biaya 
perolehan dan tidak diamortisasi karena 
manajemen berpendapat bahwa kemungkinan 
besar hak atas tanah tersebut dapat 
diperbaharui/diperpanjang pada saat masa 
berlakunya selesai. 

  Land rights are stated at cost and not amortized 
as the management is of the opinion that it is 
probable the titles of land rights can be 
renewed/extended upon expiration. 

   
Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika 
tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai 
bagian dari biaya perolehan tanah pada akun 
“Aset tetap” dan tidak diamortisasi. Sementara 
biaya pengurusan atas perpanjangan atau 
pembaruan legal hak atas tanah diakui terpisah 
dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih 
pendek antara umur hukum hak dan umur 
ekonomis tanah. 

 The legal cost of land rights when the land was 
acquired initially are recognized as part of the 
cost of the land under the “Fixed assets” 
account and not amortized. Meanwhile the 
extension or the legal renewal costs of land 
rights are recognized separately and are 
amortized over the shorter of the rights' legal life 
and land's economic life. 

   
q. Penurunan nilai aset non-keuangan  q. Impairment of non-financial assets 
   

Pada setiap akhir setiap tahun pelaporan, 
Kelompok Usaha menilai apakah terdapat 
indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. 
Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat 
pengujian penurunan nilai aset diperlukan, 
maka Kelompok Usaha membuat estimasi 
jumlah terpulihkan aset tersebut. 

 At the end of each reporting year, the Group 
assesses whether there is an indication that an 
asset may be impaired. If any such indication 
exists or when impairment testing for an asset 
is required, the Group makes an estimate of  the 
asset’s recoverable amount. 

   
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset 
individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara 
nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) 
dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai 
pakainya, kecuali aset tersebut tidak 
menghasilkan arus kas masuk yang sebagian 
besar independen dari aset atau kelompok aset 
lain. 

 An asset’s recoverable amount is the higher of 
an asset’s or Cash Generating Unit’s (“CGU”) 
fair value less costs to sell and its value in use, 
and is determined for an individual asset, 
unless the asset does not generate cash 
inflows that are largely independent of those 
from other assets or groups of assets. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
 q. Penurunan nilai aset non-keuangan 

 (lanjutan) 
  q. Impairment of non-financial assets 

 (continued) 
 

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan 
bahwa tidak terdapat kejadian dan keadaan 
yang mungkin menyebabkan penurunan 
potensial atas aset tetap dan aset non-
keuangan tidak lancar lainnya yang disajikan 
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 
pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019. 

 Management of the Group believes that there is 
no event and circumtances which may caused 
potential impairment on the value of fixed assets 
and other non-current non-financial assets 
presented in consolidated statements of 
financial position as of July 31, 2022 and 
December 31, 2021, 2020 and 2019. 
 

 
r.  Pembibitan  r.  Nursery 

 
 Pembibitan dicatat pada harga perolehan, 
terdiri dari kapitalisasi biaya-biaya untuk 
persiapan pembibitan dan pemeliharaan pokok 
bibit kelapa sawit. Pembibitan disajikan sebagai 
bagian dari akun “Aset tidak lancar lainnya” 
pada laporan posisi keuangan konsolidasian. 
Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun 
“Tanaman belum menghasilkan“ pada saat bibit 
tanaman ditanam. 

  Nursery is stated at cost, which consists of 
capitalized costs of nursery preparation and 
upkeep/maintenance of seedlings. Nursery is 
presented as part of “Other non-current assets” 
account in the consolidated statement of 
financial position. The accumulated costs are 
transferred to "Immature plantations" account 
at the time of planting. 
 

 
 s. Liabilitas imbalan kerja karyawan  s. Liabilities for employee benefits 

 
 Kelompok Usaha mengadakan program 

manfaat pasti untuk seluruh karyawan yang 
memenuhi persyaratan. Program manfaat pasti 
tersebut harus memenuhi dan menutup imbalan 
minimum yang harus dibayar kepada karyawan 
sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 35 
Tahun 2021 (“PP 35/2021”) untuk 
melaksanakan beberapa Ketentuan Undang- 
undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja 
yang diundangkan dan diberlakukan pada 
tanggal 2 Februari 2021, setelah dikurangi 
dengan akumulasi kontribusi karyawan dan 
hasil investasi lainnya.  

  The Group provides defined benefit plan for all 
qualified employees. A defined benefit plan 
meet and cover the minimum benefits required 
to be paid to the employees under Government 
Regulation Number 35 Year 2021  
(“PP 35/2021”) to implement certain provision 
of Law No. 11/2020 concerning Job Creation 
(“Cipta Kerja”) has just been promulgated and 
put into effect on February 2, 2021, after 
deduction of accumulated employee’s 
contribution and the related yield on 
investments. 

 
 Sebelum PP 35/2021 diberlakukan, Kelompok 

Usaha mencatat penyisihan manfaat tambahan 
berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan 
No. 13/2003 (“UU No.13/2003”). Penyisihan 
tambahan tersebut diestimasi dengan 
menggunakan perhitungan aktuarial metode 
“Projected Unit Credit”. 

 Prior to the effective of PP 35/2021, the Group 
provided additional provisions based on Labor 
Law No. 13/2003 (“Law No. 13/2003”). The said 
additional provisions are estimated using 
actuarial calculations using the “Projected Unit 
Credit”. 

 
Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan 
dan kerugian aktuarial, segera diakui pada 
laporan posisi keuangan dengan pengaruh 
langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo 
laba melalui penghasilan komprehensif lain 
pada periode terjadinya. 

 Re-measurements, comprising of actuarial 
gains and losses, are recognized immediately 
in the statement of financial position with a 
corresponding debit or credit to retained 
earnings through other comprehensive income 
in the period in which they occur. 



 
 

  The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language. 

 
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 
CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 

dan 2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan 
yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  

kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS 

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, 
and 2019 and For the Seven-month Periods 
Ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited)  

and For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 

44 

 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
 s. Liabilitas imbalan kerja karyawan (lanjutan)   s. Liabilities for employee benefits (continued) 

 
 Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba 

rugi pada periode berikutnya. 
 Re-measurements are not reclassified to profit 

or loss in subsequent periods.  
 

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada saat 
yang lebih awal antara:  
i) ketika perubahan program atau kurtailmen 

terjadi; dan  
ii) ketika Kelompok Usaha mengakui biaya 

restrukturisasi atau imbalan terminasi 
terkait. 

 Past service costs are recognized in profit or 
loss at the earlier between: 
i) the occurence of the plan amendment or 

curtailment; and  
ii) the date the Group recognizes related 

restructuring costs. 

 
Bunga neto dihitung dengan menerapkan 
tingkat diskonto terhadap liabilitas imbalan kerja 
karyawan neto. Kelompok Usaha mengakui 
terjadinya perubahan terhadap liabilitas 
imbalan kerja karyawan neto pada “Beban 
umum dan administrasi” sesuai pada laporan 
laba rugi konsolidasian: 
i) biaya jasa terdiri atas, biaya jasa kini, 

biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian 
dari kurtailmen dan penyelesaian tidak 
rutin; dan 

ii) beban atau penghasilan bunga neto. 

 Net interest is calculated by applying the 
discount rate to the net employee benefits 
liability. The Group recognizes the following 
changes in the net liabilities for employee 
benefits under “General and administration 
expenses” as appropriate in the consolidated 
statement of profit or loss: 
i) service costs comprising current service 

costs, past service costs, gains and losses 
on curtailments and non-routine 
settlements; and  

ii) net interest expense or income. 
 

Sejak 1 Januari 2022, Kelompok Usaha 
mengakui kewajiban imbalan kerja karyawan 
pensiun mulai saat karyawan berusia 31 tahun. 
Manajemen telah menilai dampak perubahan ini 
dan menyimpulkan bahwa dampak perubahan 
pola fakta tidak signifikan terhadap laporan 
keuangan konsolidasian pada periode lalu, dan 
oleh karena itu telah membukukan dampak 
perubahan tersebut pada laporan laba rugi 
konsolidasian periode berjalan. 

 Since January 1, 2022, the Group recognizes 
employee benefits obligation for retirement 
starting when the employee reaching 31 years 
old. Management has assessed the impact of 
these changes and concluded that the impact of 
changes is not material to the consolidated 
financial statements in the prior period, and 
therefore has recorded the effects of these 
changes in the consolidated statement of profit 
or loss for the current period. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
t. Pendapatan dan beban  t. Revenue and expenses 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020  Effective beginning January 1, 2020 

 
Kelompok Usaha adalah produsen dan penjual 
TBS, minyak sawit (“CPO”) dan inti sawit (“PK”). 
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan 
diakui ketika pengendalian atas barang 
dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah 
yang mencerminkan imbalan yang diharapkan 
Kelompok Usaha sebagai imbalan atas barang 
tersebut. Kelompok Usaha secara umum 
menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal 
dalam pengaturan pendapatannya. 

 The Group is producers and sellers of FFB, 
crude palm oil (“CPO”) and palm kernel (“PK”). 
Revenue from contracts with customers is 
recognized when control of the goods are 
transferred to the customers at an amount that 
reflects the consideration to which the Group 
expects to be entitled in exchange for those 
goods or services. The Group has generally 
concluded that it is the principal in its revenue 
arrangements. 

 
Kelompok Usaha menerapkan PSAK 72: 
Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan 
yang mensyaratkan pengakuan pendapatan 
untuk memenuhi lima (5) langkah analisis 
sebagai berikut: 

 The Group has adopted PSAK 72: Revenue 
from Contracts with Customers, which requires 
revenue recognition to fulfill five (5) steps of 
assessment as follows: 

1. identifikasi kontrak dengan pelanggan. 
2. identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam 

kontrak. Kewajiban pelaksanaan 
merupakan janji-janji dalam kontrak untuk 
menyerahkan barang atau jasa yang 
memiliki karakteristik berbeda ke 
pelanggan. 

 1. identify contract(s) with a customer. 
2. identify the performance obligations in the 

contract. Performance obligations are 
promises in a contract to transfer to a 
customer goods or services that are distinct. 

 
 

3. menetapkan harga transaksi, setelah 
dikurangi diskon, retur, insentif penjualan 
dan pajak pertambahan nilai, yang berhak 
diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi 
atas diserahkannya barang atau jasa 
kepada pelanggan. 

4. alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban 
pelaksanaan dengan menggunakan dasar 
harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap 
barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di 
kontrak. Ketika tidak dapat diamati secara 
langsung, harga jual berdiri sendiri relatif 
diperkirakan berdasarkan biaya yang 
diharapkan ditambah marjin. 

5. pengakuan pendapatan ketika kewajiban 
pelaksanaan telah dipenuhi dengan 
menyerahkan barang atau jasa yang 
dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan 
telah memiliki kendali atas barang atau jasa 
tersebut). 

 3. determine the transaction price, net of 
discounts, returns, sales incentives and 
value added tax, which an entity expects to 
be entitled in exchange for transferring the 
promised goods or services to a customer. 

 
4. allocate the transaction price to each 

performance obligation on the basis of the 
relative stand-alone selling prices of each 
distinct goods or services promised in the 
contract. When these are not directly 
observable, the relative standalone selling 
price are estimated based on expected cost 
plus margin. 

5. recognize revenue when performance 
obligation is satisfied by transferring a 
promised goods or services to a customer 
(which is when the customer obtains control 
of those goods or services). 

 
 
  



 
 

  The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language. 

 
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 
CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 

dan 2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan 
yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  

kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS 

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, 
and 2019 and For the Seven-month Periods 
Ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited)  

and For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 

46 

 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
t. Pendapatan dan beban (lanjutan)  t. Revenue and expenses (continued) 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

Pendapatan diakui ketika pengendalian atas 
barang, terutama minyak kelapa sawit dan inti 
sawit dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah 
yang mencerminkan imbalan yang diharapkan 
akan menjadi hak Kelompok Usaha dalam 
pertukaran barang atau jasa tersebut. Kelompok 
Usaha secara umum menyimpulkan bahwa 
mereka adalah prinsipal dalam pengaturan 
pendapatannya. 

 Revenue is recognized when control of the 
goods, primarily crude palm oil and palm kernel 
are transferred to the customer at an amount 
that reflects the consideration to which the 
Group expects to be entitled in exchange for 
those goods or services. The Group has 
generally concluded that it is the principal in its 
revenue arrangements. 

 
 Penjualan barang   Sales of goods 
   
 Pendapatan dari penjualan yang timbul dari 

pengiriman fisik produk diakui sebagai poin di 
waktu yang umumnya bertepatan dengan 
pengiriman dan penerimaannya. Kewajiban 
kinerja dipenuhi setelah pengiriman barang 
biasanya jatuh tempo dalam 1 hingga 30 hari 
sejak pengiriman. 

  Revenue from sales arising from physical 
delivery of products is recognized point in time 
which generally coincide with their delivery and 
acceptance. The performance obligation is 
satisfied upon delivery of the goods is generally 
due within 1 to 30 days from delivery. 

   
Piutang usaha  Trade receivables 
   

 Piutang usaha merupakan hak Kelompok 
Usaha atas sejumlah imbalan yang tidak 
bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang 
diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh 
tempo). 

  Trade receivables represent the Group’s right to 
an amount of consideration that is unconditional 
(i.e., only the passage of time is required before 
payment of the consideration is due). 

   
Liabilitas kontrak  Contract liabilities 
   

 Jika pelanggan membayar imbalan kontrak 
sebelum Kelompok Usaha mengalihkan barang 
atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak 
diakui pada saat pembayaran dilakukan atau 
pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih 
awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai 
pendapatan pada saat Kelompok Usaha 
memenuhi pelaksanaan kontrak. 

  If a customer pays consideration before the 
Group transfers goods or services to the 
customer, a contract liability is recognized when 
the payment is made or the payment is due 
(whichever is earlier). Contract liabilities are 
recognized as revenue when the Group 
performs under the contract. 

 
Beban  Expenses 

   
Beban diakui pada saat terjadinya (asas 
akrual). 

 Expenses are recognized when these are 
incurred (accrual basis). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
t. Pendapatan dan beban (lanjutan)  t. Revenue and expenses (continued) 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

 Pendapatan/beban bunga   Interest income/expenses 
   
Untuk semua instrumen keuangan yang diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan 
atau beban bunga dicatat dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif 
(“SBE”), yaitu suku bunga yang secara tepat 
mendiskontokan estimasi pembayaran atau 
penerimaan kas di masa yang akan datang 
selama perkiraan umur dari instrumen 
keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode 
yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari 
aset keuangan atau liabilitas keuangan. 

 For all financial instruments measured at 
amortized cost, interest income or expense is 
recorded using the effective interest rate 
(“EIR”), which is the rate that exactly discounts 
the estimated future cash payments or receipts 
over the expected life of the financial instrument 
or a shorter period, where appropriate, to the net 
carrying amount of the financial asset or liability. 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020   Effective prior January 1, 2020  

 
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan 
manfaat ekonomi akan diperoleh oleh 
Perusahaan dan jumlahnya dapat diukur secara 
handal tanpa memperhitungkan kapan 
pembayaran dilakukan. Pendapatan diukur 
pada nilai wajar pembayaran yang diterima atau 
dapat diterima, tidak termasuk diskon, rabat 
dan PPN. 

 Revenue is recognized to the extent that it is 
probable that the economic benefits will flow to 
the Company and the revenue can be reliably 
measured, irrespective of when payment is 
made. Revenue is measured at the fair value of 
the consideration that is received or receivable, 
excluding discounts, rebates and VAT. 

 
Penjualan barang  Sales of goods 

 
Pendapatan dari penjualan yang timbul dari 
pengiriman fisik produk-produk Kelompok 
Usaha diakui bila risiko dan manfaat yang 
signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, 
bersamaan waktunya dengan pengiriman dan 
penerimaannya. 

 Revenue from sales arising from physical 
delivery of the Group products are recognized 
when the significant risks and rewards of 
ownership of the goods have passed to the 
buyer, which generally coincide with their 
delivery and acceptance. 

 
Beban  Expenses 

   
Beban diakui pada saat terjadinya (asas 
akrual). 

 Expenses are recognized when these are 
incurred (accrual basis). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
t. Pendapatan dan beban (lanjutan)  t. Revenue and expenses (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)   Effective prior January 1, 2020 (continued) 

 
Pendapatan/beban bunga  Interest income/expenses 
   
Untuk semua instrumen keuangan yang diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan 
atau beban bunga dicatat dengan 
menggunakan metode suku bunga efektif 
(“SBE”), yaitu suku bunga yang secara tepat 
mendiskontokan estimasi pembayaran atau 
penerimaan kas di masa yang akan datang 
selama perkiraan umur dari instrumen 
keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode 
yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari 
aset keuangan atau liabilitas keuangan. 

 For all financial instruments measured at 
amortized cost, interest income or expense is 
recorded using the effective interest rate (“EIR”), 
which is the rate that exactly discounts the 
estimated future cash payments or receipts over 
the expected life of the financial instrument or a 
shorter period, where appropriate, to the net 
carrying amount of the financial asset or liability. 

 
 u. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing   u. Foreign currency transactions and balances  
   
  Mata uang pelaporan yang digunakan dalam 

laporan keuangan konsolidasian adalah 
Rupiah, yang juga merupakan mata uang 
fungsional Kelompok Usaha. 

  The reporting currency used in the consolidated 
financial statements is Indonesian Rupiah, 
which is also the Group’s functional currency. 

   
  Tiap entitas dalam Kelompok Usaha 

menentukan mata uang fungsionalnya masing-
masing dan mengukur transaksi serta saldo-
saldo laporan keuangannya dalam mata uang 
fungsional tersebut. 

  Each entity in the Group determines its own 
functional currency and measures its 
transactions and financial statement balances 
in their respective functional currency. 

   
Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam 
Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada 
saat transaksi dilakukan. Pada tanggal 
pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam 
mata uang asing dijabarkan sesuai dengan 
rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh 
Bank Indonesia pada tanggal transaksi 
perbankan terakhir untuk periode yang 
bersangkutan, dan laba rugi kurs yang timbul, 
dikreditkan atau dibebankan pada operasi 
periode yang bersangkutan. 

 Transactions involving foreign currencies are 
recorded in Indonesian Rupiah at the rates of 
exchange prevailing at the time the transactions 
are made. At the reporting date, monetary 
assets and liabilities denominated in foreign 
currencies are adjusted to reflect the average of 
the selling and buying rates of exchange 
prevailing at the last banking transaction date of 
the period, as published by Bank Indonesia, 
and any resulting gains or losses are credited 
or charged to operations of the current period. 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, nilai tukar yang 
digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat 
(“US$”) (dalam Rupiah, angka penuh) adalah 
Rp14.958 (31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 
masing-masing Rp14.269, Rp14.105 dan 
Rp13.901). 

 As of July 31, 2022, the rate of exchange used 
for 1 United Stated Dollar (“US$”) (in Rupiah, 
full amount) is Rp14,958 (December 31, 2021, 
2020 and 2019: Rp14,269, Rp14,105 and 
Rp13,901, respectively). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
 v. Perpajakan  v. Taxation 
   

 Pajak penghasilan kini  Current income tax 
   
Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar 
jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari 
atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. 
Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan 
untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang 
telah berlaku atau secara substantif telah 
berlaku pada tanggal pelaporan di negara 
tempat Kelompok Usaha beroperasi dan 
menghasilkan laba fiskal. 

 Current income tax assets and are measured at 
the amount expected to be recovered from or 
paid to the taxation authority. The tax rates and 
tax laws used to compute the amount are those 
that are enacted or substantively enacted at the 
reporting date in the countries where the Group 
operates and generates taxable income. 

   
Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari 
penghasilan atau beban operasi lain karena 
tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak 
penghasilan. 

 Interest and penalties are presented as part of 
other operating income or expenses since they 
are not considered as part of the income tax 
expense. 

 
Pajak tangguhan  Deferred tax 
   
Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan 
metode liabilitas atas perbedaan temporer 
antara dasar pengenaan pajak dari aset dan 
liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan 
pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan. 

 Deferred tax is provided using the liability 
method on temporary differences between the 
tax bases of assets and liabilities and their 
carrying amounts for financial reporting 
purposes at the reporting date. 

   
Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua 
perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali: 
i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari 
  pengakuan awal goodwill atau dari aset 
  atau liabilitas dari transaksi yang bukan 
  transaksi kombinasi bisnis, dan pada 
  waktu transaksi tidak mempengaruhi laba 
  akuntansi dan laba fiskal/rugi fiskal, 
  jika ada; 
ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas 
  investasi pada entitas anak, yang saat 
  pembalikannya dapat dikendalikan dan 
  besar kemungkinannya bahwa beda 
  temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu 
  dekat, jika ada. 

 Deferred tax liabilities are recognized for all 
taxable temporary differences, except: 
i) where the deferred tax liability arises from 
 the initial recognition of goodwill or of an 
 asset or liability in a transaction that is not 
 a business combination and, at the time of 
 the transaction, affects neither the 
 accounting profit nor taxable income or 
 fiscal loss, if any; 
ii) in respect of taxable temporary differences 
 associated with investments in 
 subsidiaries, when the timing of the 
 reversal of the temporary differences can 
 be controlled and it is probable that the 
 temporary differences will not reverse in 
 the foreseeable future, if any. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
 v. Perpajakan (lanjutan)  v. Taxation (continued) 

 
Pajak tangguhan (lanjutan)  Deferred tax (continued) 

 
Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh 
perbedaan temporer yang dapat dikurangkan 
dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, 
bila kemungkinan besar laba fiskal akan 
tersedia sehingga perbedaan temporer dapat 
dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum 
dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali: 
i)  jika aset pajak tangguhan timbul dari 
  pengakuan awal aset atau liabilitas dalam 
  transaksi yang bukan transaksi kombinasi 
  bisnis dan tidak mempengaruhi laba 
  akuntansi maupun laba fiskal/rugi 
  fiskal, jika ada; atau 
 
 
ii) dari perbedaan temporer yang dapat 
  dikurangkan atas investasi pada entitas 
  anak, aset pajak tangguhan hanya diakui 
  bila besar kemungkinannya bahwa beda 
  temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu 
  dekat dan laba fiskal dapat 
  dikompensasi dengan beda temporer 
  tersebut, jika ada. 

 Deferred tax assets are recognized for all 
deductible temporary differences and carry 
forward of unused tax losses, to the extent that 
it is probable that taxable income will be 
available against which deductible temporary 
differences, and the carry forward of unused tax 
losses can be utilized, except: 
i)  where the deferred tax asset relating to the 

deductible temporary difference arises from 
the initial recognition of an asset or liability 
in a transaction that is not a business 
combination and, at the time of the 
transaction, affects neither the accounting 
profit nor taxable income or fiscal loss, if 
any; or 

ii) in respect of deductible temporary 
differences associated with investments in 
subsidiaries, deferred tax assets are 
recognized only to the extent that it is 
probable that the temporary differences will 
reverse in the foreseeable future and 
taxable income will be available against 
which the temporary differences can be 
utilized, if any. 

   
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah 
ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan 
diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak 
memadai untuk mengkompensasi sebagian 
atau semua manfaat aset pajak tangguhan 
tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, 
Kelompok Usaha menilai kembali aset pajak 
tangguhan yang tidak diakui. Kelompok Usaha 
mengakui aset pajak tangguhan yang 
sebelumnya tidak diakui apabila besar 
kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa 
depan akan tersedia untuk pemulihannya. 

 The carrying amount of a deferred tax asset is 
reviewed at the end of each reporting period 
and reduced to the extent that it is no longer 
probable that sufficient taxable income will be 
available to allow the benefit of part or all of that 
deferred tax asset to be utilized. At the end of 
each reporting period, the Group reassess 
unrecognized deferred tax assets. The Group 
recognizes a previously unrecognized deferred 
tax assets to the extent that it has become 
probable that future taxable income will allow 
the deferred tax assets to be recovered. 

   
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur 
dengan menggunakan tarif pajak yang 
diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset 
dipulihkan atau liabilitas diselesaikan 
berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak 
yang berlaku atau yang secara substantif telah 
berlaku pada tanggal pelaporan.  

 Deferred tax assets and liabilities are measured 
at the tax rates that are expected to apply to the 
year when the asset is realized or the liability is 
settled based on tax rates and tax laws that 
have been enacted or substantively enacted as 
at the reporting date. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
 v. Perpajakan (lanjutan)  v. Taxation (continued) 

 
Pajak tangguhan (lanjutan)  Deferred tax (continued) 

 
Pajak tangguhan atas barang yang diakui di 
luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran 
pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan 
underlying transaction baik di penghasilan 
komprehensif lain maupun langsung di ekuitas. 

 Deferred tax relating to items recognized outside 
profit or loss is recognized outside profit or loss. 
Deferred tax items are recognized in correlation 
to the underlying transaction either in other 
comprehensive income or directly in equity. 

   
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan 
secara saling hapus dalam laporan posisi 
keuangan konsolidasian, kecuali aset dan 
liabilitas pajak tangguhan untuk entitas yang 
berbeda, sesuai dengan penyajian aset dan 
liabilitas pajak kini. 

 Deferred tax assets and liabilities are  
presented offset in the consolidated statements 
of financial position, except for deferred tax 
assets and liabilities for different entities, in 
accordance with the presentation of deferred 
tax assets and liabilities. 

   
Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”)  Value Added Tax (“VAT”) 
   
Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui 
neto atas jumlah PPN kecuali:  
i) PPN yang muncul dari pembelian aset 

atau jasa yang tidak dapat dikreditkan 
oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN 
diakui sebagai bagian dari biaya 
perolehan aset atau sebagai bagian dari 
item beban-beban yang diterapkan; dan 

ii) piutang dan utang yang disajikan 
termasuk dengan jumlah PPN.   

 Revenue, expenses and assets are recognized 
net of the amount of VAT except:  
i) where the VAT incurred on a purchase of 

assets or services is not recoverable from 
the taxation authority, in which case the 
VAT is recognized as part of the cost of 
acquisition of the asset or as part of the 
expense item; and  

ii) receivables and payables that are stated 
with the amount of VAT included. 

 
Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau 
terutang kepada, kantor pajak termasuk 
sebagai bagian dari piutang atau utang pada 
laporan posisi keuangan konsolidasian. 

 The net amount of VAT recoverable from, or 
payable to, the taxation authorities is included as 
part of receivables or payables in the 
consolidated statement of financial position. 

 
Pajak final  Final tax 
   

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, 
pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, 
dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi 
tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian. 

 In accordance with the tax regulation in 
Indonesia, final tax is applied to the gross value 
of transactions, even when the parties carrying 
the transaction recognizing losses. 

   

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang 
diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan. 

 Final tax is no longer governed by PSAK 46: 
Income Tax. 

  



 
 

  The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language. 

 
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 
CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 

dan 2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan 
yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  

kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS 

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, 
and 2019 and For the Seven-month Periods 
Ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited)  

and For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 

52 

 

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan  w. Financial instruments 
   

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak 
yang memberikan aset keuangan bagi satu 
entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi 
entitas lain. 

 A financial instrument is any contract that gives 
rise to a financial asset of one entity and a 
financial liability or equity instrument of another 
entity. 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020                 Effective beginning January 1, 2020 

 
i. Aset keuangan  i. Financial assets 

 
Pengakuan dan pengukuran awal  Initial recognition and measurement 

 
Aset keuangan diklasifikasikan, pada 
pengakuan awal, yang selanjutnya diukur 
pada biaya perolehan diamortisasi. 

 Financial assets are classified, at initial 
recognition, as subsequently measured at 
amortized cost. 

 
Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan 
awal tergantung pada karakterisitik arus 
kas kontraktual aset keuangan dan model 
bisnis Kelompok Usaha untuk 
mengelolanya. Dengan pengecualian 
piutang usaha yang tidak mengandung 
komponen pembiayaan yang signifikan 
atau yang mana Kelompok Usaha telah 
menerapkan kebijaksanaan praktisnya, 
Kelompok Usaha pada awalnya mengukur 
aset keuangan pada nilai wajarnya, 
ditambah, dalam hal aset keuangan tidak 
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, 
biaya transaksi. Piutang usaha yang tidak 
mengandung komponen pembiayaan yang 
signifikan atau yang mana Kelompok 
Usaha telah menerapkan cara praktis 
diukur pada harga transaksi yang 
ditentukan berdasarkan PSAK 72. Lihat 
kebijakan akuntansi pada bagian 
Pendapatan dan beban. 

 The classification of financial assets at initial 
recognition depends on the financial asset’s 
contractual cash flow characteristics and the 
Group’s business model for managing them. 
With the exception of trade receivables that 
do not contain a significant financing 
component or for which the Group has 
applied the practical expedient, the Group 
initially measures a financial asset at its fair 
value plus, in the case of a financial asset 
not at fair value through profit or loss, 
transaction costs. Trade receivables that do 
not contain a significant financing 
component or for which the Group has 
applied the practical expedient are 
measured at the transaction price 
determined under PSAK 72. Refer to the 
accounting policies in section Revenue and 
expenses. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
   

Pengakuan dan pengukuran awal 
(lanjutan) 

 Initial recognition and measurement 
(continued) 

   
Agar aset keuangan diklasifikasikan dan 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi 
atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan 
harus menghasilkan arus kas yang 
‘semata-mata pembayaran pokok dan 
bunga (“SPPB”)’ dari jumlah pokok 
terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes 
SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen. 

 In order for a financial asset to be classified 
and measured at amortized cost or fair value 
through OCI, it needs to give rise to cash 
flows that are ‘solely payments of principal 
and interest (“SPPI”)’ on the principal 
amount outstanding. This assessment is 
referred to as the SPPI test and is performed 
at an instrument level. 

 
Model bisnis Kelompok Usaha untuk 
mengelola aset keuangan mengacu pada 
bagaimana Kelompok Usaha mengelola 
aset keuangannya untuk menghasilkan 
arus kas. Model bisnis menentukan apakah 
arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan 
arus kas kontraktual, penjualan aset 
keuangan, atau keduanya. 

 The Group’s business model for managing 
financial assets refers to how it manages its 
financial assets in order to generate cash 
flows. The business model determines 
whether cash flows will result from 
collecting contractual cash flows, selling the 
financial assets, or both. 

   
Pembelian atau penjualan aset keuangan 
yang memerlukan penyerahan aset dalam 
jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi 
atau konvensi di pasar (perdagangan 
reguler) diakui pada tanggal perdagangan, 
yaitu tanggal Kelompok Usaha 
berkomitmen untuk membeli atau menjual 
aset, jika ada. 

 Purchases or sales of financial assets that 
require delivery of assets within a time 
frame established by regulation or 
convention in the market place (regular way 
trades) are recognized on the trade date, 
i.e., the date that the Group commits to 
purchase or sell the asset, if any. 

   
Kelompok Usaha memiliki kas dan bank, 
piutang usaha, piutang lain-lain, aset 
keuangan lancar lainnya, piutang pihak 
berelasi, piutang plasma dan aset tidak 
lancar lainnya - deposito berjangka yang 
dibatasi penggunaannya yang seluruhnya 
diklasifikasikan sebagai aset keuangan 
yang diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi. 

 The Group has cash on hand and in banks, 
trade receivables, other receivables, other 
current financial asset, due from related 
parties, plasma receivables and other non-
current assets - restricted time deposit 
which are all classified as financial assets 
measured at amortized cost.  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

   
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
   

Pengukuran selanjutnya   Subsequent measurement  
   
Kelompok Usaha mengukur aset keuangan 
pada biaya perolehan diamortisasi jika 
kedua kondisi berikut ini terpenuhi: 
i) aset keuangan tersebut dikelola dalam 

model bisnis yang bertujuan untuk 
memiliki aset keuangan dalam rangka 
memperoleh arus kas kontraktual, dan 

ii) persyaratan kontraktual dari aset 
keuangan yang pada tanggal tertentu 
meningkatkan arus kas yang SPPI dari 
jumlah pokok terutang. 

 The Group measures financial assets at 
amortized cost if both of the following 
conditions are met: 
i) the financial asset is held within a 

business model with the objective to 
hold financial assets in order to 
collect contractual cash flows, and 

ii) the contractual terms of the financial 
asset give rise on specified dates to 
cash flows that are SPPI on the 
principal amount outstanding. 

   
Aset keuangan yang diukur dengan biaya 
perolehan diamortisasi selanjutnya diukur 
dengan menggunakan metode SBE dan 
mengalami penurunan nilai. Keuntungan 
dan kerugian diakui dalam laba rugi pada 
saat aset dihentikan pengakuannya, 
dimodifikasi atau diturunkan nilainya. 

 Financial assets at amortized cost are 
subsequently measured using the EIR 
method and are subject to impairment. 
Gains and losses are recognized in profit 
or loss when the asset is derecognized, 
modified or impaired. 

   
Penghentian pengakuan  Derecognition 
   
Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian 
dari aset keuangan atau bagian dari 
kelompok aset keuangan serupa) terutama 
dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus 
dari laporan posisi keuangan Kelompok 
Usaha) ketika: 
i) hak untuk menerima arus kas dari aset 

telah kadaluarsa; atau 

 A financial asset (or, where applicable, a 
part of a financial asset or part of a group 
of similar financial assets) is primarily 
derecognized (i.e., removed from the 
Group’s statement of financial position) 
when: 
i) the rights to receive cash flows from 

the asset have expired; or 
ii) kelompok Usaha telah mengalihkan 

haknya untuk menerima arus kas dari 
aset atau telah mengasumsikan 
kewajiban untuk membayar arus kas 
yang diterima secara penuh tanpa 
penundaan material kepada pihak 
ketiga berdasarkan pengaturan pass-
through; dan salah satu (a) Kelompok 
Usaha telah mengalihkan secara 
substansial semua risiko dan manfaat 
aset, atau (b) Kelompok Usaha tidak 
mengalihkan atau memiliki secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat 
aset, tetapi telah mengalihkan 
pengendalian aset. 

 ii) the Group has transferred its rights to 
receive cash flows from the asset or 
has assumed an obligation to pay the 
received cash flows in full without 
material delay to a third party under 
a pass-through arrangement; and 
either (a) the Group has transferred 
substantially all the risks and 
rewards of the asset, or (b) the 
Group has neither transferred nor 
retained substantially all the risks 
and rewards of the asset,  but has 
transferred control of the asset. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
 

Penghentian pengakuan (lanjutan)  Derecognition (continued) 
 

Ketika Kelompok Usaha telah mengalihkan 
haknya untuk menerima arus kas dari          
aset atau telah menandatangani perjanjian 
pass-through, Kelompok Usaha 
mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, 
telah mempertahankan risiko dan manfaat 
kepemilikan. Ketika Kelompok Usaha tidak 
mengalihkan atau mempertahankan 
secara substansial seluruh risiko dan 
manfaat dari aset, atau mengalihkan 
pengendalian atas aset, Kelompok Usaha 
terus mengakui aset yang ditransfer 
tersebut sejauh keterlibatannya secara 
berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, 
Kelompok Usaha juga mengakui liabilitas 
terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait 
diukur atas dasar yang mencerminkan hak 
dan kewajiban yang dimiliki Kelompok 
Usaha. 

 When the Group has transferred its rights 
to receive cash flows from an asset or has 
entered into a pass-through arrangement, 
it evaluates if, and to what extent, it has 
retained the risks and rewards of 
ownership. When it has neither transferred 
nor retained substantially all of the risks 
and rewards of the asset, the Group 
continues to recognize the transferred 
asset to the extent of its continuing 
involvement. In that case, the Group also 
recognizes an associated liability and 
measured on a basis that reflects the rights 
and obligations that the Group has 
retained. 

 
Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk 
jaminan atas aset yang ditransfer diukur 
pada nilai yang lebih rendah dari nilai 
tercatat asli aset dan jumlah maksimum 
imbalan yang mungkin diminta untuk 
dibayar kembali oleh Kelompok Usaha. 

 Continuing involvement that takes the form 
of a guarantee over the transferred asset is 
measured at the lower of the original 
carrying amount of the asset and the 
maximum amount of consideration that the 
Group could be required to repay. 

 
Penurunan nilai aset keuangan  Impairment of financial assets 

 
Kelompok Usaha mengakui penyisihan 
untuk kerugian kredit ekspektasian (“KKE”) 
untuk seluruh instrumen utang yang tidak 
dimiliki pada nilai wajar melalui laba rugi. 
KKE didasarkan pada selisih antara arus 
kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai 
dengan kontrak dan seluruh arus kas yang 
diperkirakan akan diterima Kelompok 
Usaha, didiskontokan dengan SBE awal. 
Arus kas ekspektasian akan mencakup 
arus kas dari penjualan agunan atau 
perbaikan risiko-kredit lain yang 
merupakan bagian dari persyaratan 
kontraktual. 

 The Group recognizes an allowance for 
expected credit losses (“ECLs”) for all debt 
instruments not held at fair value through 
profit or loss. ECLs are based on the 
difference between the contractual cash 
flows due in accordance with the contract 
and all the cash flows that the Group 
expects to receive, discounted at an 
approximation of the original effective 
interest rate. The expected cash flows will 
include cash flows from the sale of 
collateral held or other credit 
enhancements that are integral to the 
contractual terms. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 

w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 
 

Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 
(continued) 

 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
 

Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)  Impairment of financial assets (continued) 
 

KKE diakui dalam dua tahap. Untuk 
eksposur kredit yang belum ada 
peningkatan risiko kredit yang signifikan 
sejak pengakuan awal, KKE dilakukan 
untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh 
peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi 
dalam 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). 
Untuk eksposur kredit yang telah terjadi 
peningkatan risiko kredit yang signifikan 
sejak pengakuan awal, penyisihan 
kerugian diperlukan untuk kerugian kredit 
yang diperkirakan selama sisa umur 
eksposur, terlepas dari waktu default (KKE 
seumur hidup). 

 ECL are recognized in two stages. For 
credit exposures for which there has not 
been a significant increase in credit risk 
since initial recognition, ECLs are 
provided for credit losses that result from 
default events that are possible within the 
next 12-months (a 12-month ECLs). For 
those credit exposures for which there has 
been a significant increase in credit risk 
since initial recognition, a loss allowance 
is required for credit losses expected over 
the remaining life of the exposure, 
irrespective of the timing of the default (a 
lifetime ECLs). 

 

Untuk piutang usaha, Kelompok Usaha 
menerapkan pendekatan yang 
disederhanakan dalam menghitung KKE. 
Oleh karena itu, Kelompok Usaha tidak 
menelusuri perubahan dalam risiko kredit, 
tetapi mengakui penyisihan kerugian 
berdasarkan KKE seumur hidup pada 
setiap tanggal pelaporan. Kelompok Usaha 
telah menyusun matriks provisi 
berdasarkan pengalaman kerugian kredit 
historisnya, disesuaikan dengan faktor-
faktor perkiraan masa depan yang spesifik 
bagi debitur dan lingkungan ekonomi. 

 For trade receivables, the Group applies a 
simplified approach in calculating ECLs. 
Therefore, the Group does not track 
changes in credit risk, but instead 
recognizes a loss allowance based on 
lifetime ECLs at each reporting date. The 
Group has established a provision matrix 
that is based on its historical credit loss 
experience, adjusted for forward-looking 
factors specific to the debtors and the 
economic environment. 

 

Kelompok Usaha menganggap aset 
keuangan, yaitu piutang usaha dan piutang 
lain-lain perlu dibentuk penyisihan ketika 
pelanggan belum melakukan pelunasan 
lebih dari 90 hari sejak tagihan jatuh tempo. 
Namun, dalam kasus tertentu, Kelompok 
Usaha juga dapat mempertimbangkan aset 
keuangan mengalami gagal bayar ketika 
informasi internal atau eksternal 
menunjukkan bahwa Kelompok Usaha 
tidak mungkin menerima jumlah kontraktual 
yang terutang secara penuh sebelum 
memperhitungkan setiap perbaikan risiko-
kredit yang dimiliki oleh Kelompok Usaha. 
Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada 
ekspektasi yang wajar untuk memulihkan 
arus kas kontraktual. 

 The Group considers to provide an 
allowance of impairment of financial 
assets, which are trade receivables and 
other receivables when their customers 
had not settle the payment after the 
invoice has past due more than 90 days. 
However, in certain cases, the Group may 
also consider a financial asset to be in 
default when internal or external 
information indicates that the Group is 
unlikely to receive the outstanding 
contractual amounts in full before taking 
into account any credit enhancements 
held by the Group. A financial asset is 
written off when there is no reasonable 
expectation of recovering the contractual 
cash flows. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 
   

Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 
(continued) 

 
ii. Liabilitas keuangan  ii. Financial liabilities 

   
Pengakuan dan pengukuran awal  Initial recognition and measurement 
   
Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada 
pengakuan awal, sebagai utang dan 
pinjaman dan utang. 

 Financial liabilities are classified, at initial 
recognition, as loans and borrowings and 
payables. 

   
Semua liabilitas keuangan pada awalnya 
diakui pada nilai wajar dan, untuk utang dan 
pinjaman dan utang usaha, setelah 
dikurangi biaya transaksi yang dapat 
diatribusikan secara langsung. 

 All financial liabilities are recognized 
initially at fair value and, in the case of 
loans and borrowings and payables, net of 
directly attributable transaction costs. 

   
Liabilitas keuangan Kelompok Usaha 
meliputi utang bank jangka pendek, utang 
usaha, utang lain-lain, beban akrual, 
liabilitas imbalan kerja jangka pendek, 
utang bank jangka panjang dan liabilitas 
sewa. Semua liabilitas keuangan Kelompok 
Usaha diklasifikasikan sebagai utang dan 
pinjaman. 

 The Group’s financial liabilities include 
short-term bank loans, trade payables, 
other payables, accrued expenses, short-
term employee benefits liability, long-term 
bank loans and lease liabilities. All of the 
Group’s financial liabilities are classified 
as loans and borrowings. 

   
Pengukuran selanjutnya   Subsequent measurement 
   
Setelah pengakuan awal, utang dan 
pinjaman selanjutnya diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi dengan 
menggunakan metode SBE. Keuntungan 
atau kerugian diakui dalam laba rugi ketika 
liabilitas keuangan dihentikan 
pengakuannya serta melalui proses 
amortisasi menggunakan metode SBE. 

 After initial recognition, loans and 
borrowings are subsequently measured at 
amortized cost using the EIR method. 
Gains or losses are recognized in profit or 
loss when the financial liabilities are 
derecognized as well as through the 
amortization process using the EIR 
method. 

   
Biaya perolehan diamortisasi dihitung 
dengan mempertimbangkan diskonto atau 
premi atas akuisisi dan biaya atau biaya 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai 
biaya keuangan dalam laporan laba rugi 
dan penghasilan (rugi) komprehensif lain 
konsolidasian. 

 Amortized cost is calculated by taking into 
account any discount or premium on 
acquisition and fees or costs that are an 
integral part of the EIR. The EIR 
amortization is included as finance 
expenses in the consolidated statement of 
profit or loss and other comprehensive 
income (loss). 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 
   

Berlaku mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective beginning January 1, 2020 
(continued) 

 
ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)  ii. Financial liabilities (continued) 

 
Penghentian pengakuan  Derecognition 
   
Liabilitas keuangan dihentikan 
pengakuannya ketika liabilitas tersebut 
dilepaskan atau dibatalkan atau 
kadaluwarsa. Ketika liabilitas keuangan 
yang ada digantikan oleh yang lain dari 
pemberi pinjaman yang sama dengan 
persyaratan yang secara substansial 
berbeda, atau persyaratan dari kewajiban 
yang ada secara substansial dimodifikasi, 
pertukaran atau modifikasi tersebut 
diperlakukan sebagai penghentian 
pengakuan liabilitas awal dan pengakuan 
liabilitas baru. Selisih nilai tercatat masing-
masing diakui pada laporan laba rugi dan 
penghasilan (rugi) komprehensif lain 
konsolidasian. 

 A financial liability is derecognized when 
the obligation under the liability is 
discharged or cancelled or expires. When 
an existing financial liability is replaced by 
another from the same lender on 
substantially different terms, or the terms 
of an existing liability are substantially 
modified, such an exchange or 
modification is treated as the 
derecognition of the original liability and 
the recognition of a new liability. The 
difference in the respective carrying 
amounts is recognized in the consolidated 
statement of profit or loss and other 
comprehensive income (loss). 

   
iii.  Saling hapus instrumen keuangan    iii. Offsetting of financial instruments 

   
Aset keuangan dan liabilitas keuangan 
saling hapus dan jumlah neto dilaporkan 
dalam laporan posisi keuangan 
konsolidasian jika terdapat hak hukum 
yang dapat diberlakukan saat ini untuk 
mengimbangi jumlah yang diakui dan ada 
niat untuk menyelesaikan secara neto, 
untuk merealisasikan aset dan 
menyelesaikan kewajiban secara 
bersamaan. 

 Financial assets and financial liabilities 
are offset and the net amount is reported 
in the consolidated statement of financial 
position if there is a currently enforceable 
legal right to offset the recognized 
amounts and there is an intention to settle 
on a net basis, to realize the assets and 
settle the liabilities simultaneously. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020  Effective prior to January 1, 2020 

 
i. Aset keuangan  i. Financial assets 

 
Pengakuan dan pengukuran awal                  Initial recognition and measurement 

 
Aset keuangan dalam ruang lingkup  
PSAK 55 diklasifikasikan sebagai salah satu 
dari aset keuangan yang diukur pada nilai 
wajar melalui laporan laba rugi 
konsolidasian, pinjaman yang diberikan dan 
piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo 
atau aset keuangan tersedia untuk dijual. 

 Financial assets within the scope of PSAK 
55 are classified as financial assets at fair 
value through consolidated profit or loss, 
loans and receivables, held-to-maturity 
investments or available-for-sale financial 
assets. 

 
Kelompok Usaha menentukan klasifikasi 
aset keuangan pada saat pengakuan awal 
dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan 
dilakukan evaluasi kembali pada setiap akhir 
tahun keuangan. 

 The Group determines the classification of 
its financial assets at initial recognition and, 
where allowed and appropriate, re-
evaluates this designation at each financial 
year-end. 

 
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan 
diukur pada nilai wajar, namun dalam hal aset 
keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar 
melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar 
tersebut ditambah dengan biaya transaksi 
yang dapat diatribusikan secara langsung 
dengan perolehan aset keuangan tersebut. 

 When financial assets are recognized 
initially, they are measured at fair value, 
but in the case of financial assets not at fair 
value through profit or loss, the related fair 
values is added with the transactions cost 
that are directly attributable to the 
acquisition of financial assets. 

   
Aset keuangan Kelompok Usaha yang diukur 
sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang 
terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, 
piutang lain-lain, aset keuangan lancar 
lainnya, piutang pihak berelasi, piutang 
plasma dan aset tidak lancar lainnya - 
deposito berjangka yang dibatasi 
penggunaannya. 

 The Group’s financial assets measured as 
loans and receivables consist of cash on 
hand and in banks, trade receivables, 
other receivables, other current financial 
asset, due from related parties, plasma 
receivables and other non-current assets - 
restricted time deposit. 

 
Pengukuran setelah pengakuan awal                  Subsequent measurement 

 
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah 
aset keuangan non-derivatif dengan 
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan 
tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset 
keuangan tersebut dicatat pada biaya 
perolehan yang diamortisasi menggunakan 
metode SBE. Keuntungan atau kerugian 
diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman 
dan piutang dihentikan pengakuannya atau 
mengalami penurunan nilai, serta melalui 
proses amortisasi. 

 Loans and receivables are non-derivative 
financial assets with fixed or determinable 
payments that are not quoted in an active 
market. Such financial assets are carried at 
amortized cost using the EIR method. 
Gains and losses are recognized in profit or 
loss when the loans and receivables are 
derecognized or impaired as well as 
through the amortization process. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective prior to January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
 

Penghentian pengakuan  Derecognition 
 

Penghentian pengakuan atas suatu aset 
keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk 
bagian dari aset keuangan atau bagian dari 
kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila: 
i) hak kontraktual atas arus kas yang 

berasal dari aset keuangan tersebut 
berakhir; atau 

ii) Kelompok Usaha mengalihkan hak 
kontraktual untuk menerima arus kas 
yang berasal dari aset keuangan tersebut 
atau menanggung kewajiban untuk 
membayar arus kas yang diterima 
tersebut tanpa penundaan yang signifikan 
kepada pihak ketiga melalui suatu 
kesepakatan penyerahan dan apabila: 
a) secara substansial mengalihkan 

seluruh risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset keuangan 
tersebut, atau 

b) secara substansial tidak 
mengalihkan dan tidak 
mempertahankan seluruh risiko dan 
manfaat atas kepemilikan aset 
keuangan tersebut, namun telah 
mengalihkan pengendalian atas 
aset keuangan tersebut. 

 A financial asset, or, where applicable a 
part of a financial asset or part of a group 
of similar financial assets, is derecognized 
when: 
i) the contractual rights to receive cash 

flows from the financial asset have 
expired; or 

ii) the Group has transferred its 
contractual rights to receive cash 
flows from the financial asset or has 
assumed an obligation to pay them in 
full without material delay to a third 
party under a "pass-through" 
arrangement and either: 
 

a) has transferred substantially all 
the risks and rewards of the 
financial asset, or 

 
b) has neither transferred nor 

retained substantially all the risks 
and rewards of the financial 
asset, but has transferred control 
of the financial asset. 

 
 

 
Apabila Kelompok Usaha mengalihkan hak 
untuk menerima arus kas yang berasal dari 
aset keuangan atau mengadakan 
kesepakatan penyerahan, Kelompok Usaha 
mengevaluasi sejauh mana Kelompok 
Usaha memiliki risiko dan manfaat atas 
kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada 
saat Kelompok Usaha tidak mengalihkan 
maupun tidak mempertahankan secara 
substansial seluruh risiko dan manfaat atas 
aset keuangan tersebut namun telah 
mengalihkan pengendalian atas aset 
keuangan tersebut, maka suatu aset 
keuangan baru diakui oleh Kelompok Usaha 
sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan 
dengan aset keuangan tersebut. 

 Where the Group has transferred its rights 
to receive cash flows from the financial 
asset or has entered into a pass-through 
arrangement, it evaluates if and to what 
extent it has retained the risks and rewards 
of ownership. When it has neither 
transferred nor retained substantially all the 
risks and rewards of the financial asset but 
has transferred control of the financial 
asset, a new financial asset is recognized 
to the extent of the Group’s continuing 
involvement in the asset. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective prior to January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
 

Penghentian pengakuan (lanjutan)  Derecognition (continued) 
 

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk 
pemberian jaminan atas aset yang ditransfer 
diukur sebesar jumlah terendah antara nilai 
aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari 
pembayaran yang diterima yang mungkin 
harus dibayar kembali oleh Kelompok 
Usaha. 

 Continuing involvement that takes the 
form of a guarantee over the transferred 
asset is measured at the lower of the 
original carrying amount of the asset and 
the maximum amount of consideration 
received that the Group could be required 
to repay. 

 
Dalam hal ini, Kelompok Usaha juga 
mengakui liabilitas terkait. Aset yang 
ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas 
dasar yang merefleksikan hak dan 
kewajiban Kelompok Usaha yang ditahan. 

 In this case, the Group also recognizes an 
associated liability. The transferred asset 
and the associated liability are measured 
on a basis that reflects the rights and 
obligations that the Group has retained. 

   
Pada saat penghentian pengakuan atas aset 
keuangan secara keseluruhan, maka selisih 
antara nilai tercatat dan jumlah dari 
i) pembayaran yang diterima, termasuk 

aset baru yang diperoleh dikurangi 
dengan liabilitas baru yang ditanggung; 
dan 

ii) keuntungan atau kerugian kumulatif 
yang telah diakui secara langsung 
dalam ekuitas, harus diakui pada laba 
rugi. 

 On derecognition of a financial asset in its 
entirety, the difference between the 
carrying amount and the sum of  
i) the consideration received, including 

any new asset obtained less any new 
liability assumed; and  
 

ii) any cumulative gain or loss that has 
been recognized directly in equity, is 
recognized in the profit or loss. 

 
Penurunan nilai  Impairment 

   
Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok 
Usaha mengevaluasi apakah terdapat bukti 
yang obyektif bahwa aset keuangan atau 
kelompok aset keuangan mengalami 
penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset 
keuangan atau kelompok aset keuangan 
dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, 
terdapat bukti yang obyektif mengenai 
penurunan nilai 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. 

 The Group assesses at each reporting 
date whether there is any objective 
evidence that a financial asset or a group 
of financial assets is impaired. A financial 
asset or a group of financial assets is 
deemed to be impaired if, and only if, there 
is an objective evidence of impairment as 
a result of one or more events that has 
occurred after the initial recognition of the 
asset (an incurred “loss event”) and that 
loss event has an impact on the estimated 
future cash flows of the financial asset or 
the group of financial assets that can be 
reliably estimated. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective prior to January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
 

Penurunan nilai (lanjutan)  Impairment (continued) 
 

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi 
pihak peminjam atau kelompok pihak 
peminjam mengalami kesulitan keuangan 
signifikan, wanprestasi atau tunggakan 
pembayaran bunga atau pokok, terdapat 
kemungkinan bahwa pihak peminjam akan 
dinyatakan pailit atau melakukan 
reorganisasi keuangan lainnya dan pada 
saat data yang dapat diobservasi 
mengindikasikan adanya penurunan yang 
dapat diukur atas estimasi arus kas masa 
datang, seperti meningkatnya tunggakan 
atau kondisi ekonomi yang berkorelasi 
dengan wanprestasi. 

 Evidence of impairment may include 
indications that the debtors or a group of 
debtors is experiencing significant 
financial difficulty, default or delinquency 
in interest or principal payments, the 
probability that they will enter bankruptcy 
or other financial reorganization and when 
observable data indicate that there is a 
measurable decrease in the estimated 
future cash flows, such as changes in 
arrears or economic conditions that 
correlate with defaults. 

 
Aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi 

 Financial assets carried at amortized cost 

 
Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang 
yang dicatat pada biaya perolehan yang 
diamortisasi, Kelompok Usaha pertama kali 
secara individual menentukan bahwa 
terdapat bukti obyektif mengenai penurunan 
nilai atas aset keuangan yang signifikan 
secara individual, atau secara kolektif untuk 
aset keuangan yang tidak signifikan secara 
individual. 

 For loans and receivables carried at 
amortized cost, the Group first assesses 
individually whether objective evidence of 
impairment exists individually for financial 
assets that are individually significant, or 
collectively for financial assets that are not 
individually significant. 

 
Jika Kelompok Usaha menentukan tidak 
terdapat bukti obyektif mengenai penurunan 
nilai atas aset keuangan yang dinilai secara 
individual, terlepas aset keuangan tersebut 
signifikan atau tidak, maka Kelompok Usaha 
memasukkan aset tersebut ke dalam 
kelompok aset keuangan yang memiliki 
karakteristik risiko kredit yang sejenis dan 
menilai penurunan nilai kelompok tersebut 
secara kolektif. Aset yang penurunan 
nilainya dinilai secara individual dan untuk itu 
kerugian penurunan nilai diakui atau tetap 
diakui, tidak termasuk dalam penilaian 
penurunan nilai secara kolektif. 

 If the Group determines that no objective 
evidence of impairment exists for an 
individually assessed financial asset, 
whether significant or not, it includes the 
asset in a group of financial assets with 
similar credit risk characteristics and 
collectively assesses them for impairment. 
Assets that are individually assessed for 
impairment and for which an impairment 
loss is, or continues to be recognized, are 
not included in a collective assessment or 
impairment. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective prior to January 1, 2020 

(continued) 
 

i. Aset keuangan (lanjutan)  i. Financial assets (continued) 
 

Aset keuangan yang dicatat pada biaya 
perolehan diamortisasi (lanjutan) 

 Financial assets carried at amortized cost 
(continued) 

 
Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian 
penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian 
tersebut diukur sebagai selisih antara nilai 
tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus 
kas masa datang (tidak termasuk kerugian 
kredit yang diharapkan di masa mendatang 
yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset 
keuangan dikurangi melalui penggunaan 
akun penyisihan atas penurunan nilai dan 
jumlah kerugian tersebut diakui secara 
langsung dalam laba atau rugi. Penghasilan 
bunga selanjutnya diakui sebesar nilai 
tercatat yang diturunkan nilainya 
berdasarkan tingkat SBE awal dari aset 
keuangan. 

 When there is objective evidence that an 
impairment loss has been incurred, the 
amount of the loss is measured as the 
difference between the asset’s carrying 
amount and the present value of 
estimated future cash flows (excluding 
future expected credit losses that have not 
been incurred). The carrying amount of 
the asset is reduced through the use of an 
allowance account and the amount of the 
loss is directly recognized in the profit or 
loss. Subsequent interest income is 
recognised at the reduced carrying 
amount based on the original EIR of the 
financial assets. 

 
Pinjaman yang diberikan dan piutang, 
beserta dengan penyisihan terkait, 
dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan 
yang realistis atas pemulihan di masa 
mendatang dan seluruh agunan, jika ada, 
sudah direalisasi atau ditransfer kepada 
Kelompok Usaha. 

 Loans and receivables, together with the 
associated allowance, are written off when 
there is no realistic prospect of future 
recovery and all collaterals, if any, have 
been realized or have been transfered to 
the Group. 

 
Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi 
kerugian penurunan nilai aset keuangan 
bertambah atau berkurang yang 
dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah 
penurunan nilai diakui, maka kerugian 
penurunan nilai yang sebelumnya diakui 
ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) 
dengan menyesuaikan akun penyisihan 
penurunan nilai. 

 If, in a subsequent year, the amount of the 
estimated impairment loss of financial 
assets increases or decreases because of 
an event occurring after the impairment 
was recognized, the previously recognized 
impairment loss is increased or reduced 
(recovered) by adjusting the allowance for 
impairment account.  

 
Pemulihan tersebut tidak boleh 
mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan 
melebihi biaya perolehan diamortisasi yang 
seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui 
pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah 
pemulihan aset keuangan diakui pada laba 
rugi. 

 The reversal shall not result in a carrying 
amount of the financial asset that exceeds 
what the amortized cost would have been 
had the impairment not been recognized at 
the date the impairment is reversed. The 
recovery of financial assets is recognized 
in the profit or loss. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective prior to January 1, 2020 

(continued) 
   
ii. Liabilitas keuangan  ii. Financial liabilities 

 
Pengakuan dan pengukuran awal  Initial recognition and measurement 

 
Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup  
PSAK 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas 
keuangan yang diukur pada nilai wajar 
melalui laba atau rugi dan liabilitas pada 
biaya perolehan diamortisasi. Kelompok 
Usaha menetapkan klasifikasi atas liabilitas 
keuangan pada saat pengakuan awal. 

 Financial liabilities within the scope of 
PSAK 55 are classified as financial 
liabilities at fair value through profit or loss 
and liabilities at amortized cost. The Group 
determines the classification of its financial 
liabilities at initial recognition. 

   

Pengakuan awal liabilitas keuangan diukur 
pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan 
pinjaman, termasuk biaya transaksi yang 
dapat diatribusikan secara langsung. 

 Financial liabilities are initially recognized 
at their fair values and, in case of loans and 
borrowings, inclusive of directly 
attributable transaction costs. 

   
Pada tanggal pelaporan, seluruh liabilitas 
keuangan Kelompok Usaha diklasifikasikan 
sebagai utang dan pinjaman yang terdiri 
dari utang bank jangka pendek, utang 
usaha, utang lain-lain, beban akrual, 
liabilitas imbalan kerja jangka pendek, 
utang bank jangka panjang dan liabilitas 
sewa. 

 As at the reporting date, the Group’s 
financial liabilities are all classified as 
loans and borrowings which consist of 
short-term bank loans, trade payables, 
other payables, accrued expenses, short-
term employee benefits liability, long-term 
bank loans and lease liabilities. 

 
Pengukuran setelah pengakuan awal  Subsequent measurement 

 
Setelah pengakuan awal, utang dan 
pinjaman diukur pada biaya perolehan 
diamortisasi dengan menggunakan metode 
SBE. 

 After initial recognition, loans and 
borrowings are subsequently measured at 
amortized cost using the EIR method. 

 
Laba atau rugi harus diakui dalam laba rugi 
ketika liabilitas tersebut dihentikan 
pengakuannya serta melalui proses 
amortisasinya. 

 Gains and losses are recognized in profit or 
loss when the liabilities are derecognized 
as well as through the amortization 
process. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

 
w. Instrumen keuangan (lanjutan)  w. Financial instruments (continued) 

 
Berlaku sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)  Effective prior to January 1, 2020 

(continued) 
 

ii. Liabilitas keuangan (lanjutan)  ii. Financial liabilities (continued) 
 

Penghentian pengakuan  Derecognition 
 

Liabilitas keuangan dihentikan 
pengakuannya ketika kewajiban yang 
ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau 
dibatalkan atau kadaluarsa. 

 A financial liability is derecognized when 
the obligation under the liability is 
discharged or cancelled or has expired. 

 
Ketika liabilitas keuangan yang saat ini ada 
digantikan dengan liabilitas keuangan lain 
dari pemberi pinjaman yang sama dengan 
ketentuan yang berbeda secara substansial, 
atau modifikasi secara substansial atas 
liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka 
pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat 
sebagai penghapusan liabilitas keuangan 
awal dan pengakuan liabilitas keuangan 
baru dan selisih antara nilai tercatat liabilitas 
keuangan tersebut diakui dalam laba rugi. 

 When an existing financial liability is 
replaced by another from the same lender 
on substantially different terms or the 
terms of an existing liability are 
substantially modified, such an exchange 
or modification is treated as a 
derecognition of the original liability and 
the recognition of a new liability, and the 
difference in the respective carrying 
amounts is recognized in profit or loss. 

 
iii. Saling hapus instrumen keuangan  iii. Offsetting of financial instruments 

   
Aset keuangan dan liabilitas keuangan 
disaling hapuskan dan nilai netonya 
disajikan dalam laporan posisi keuangan 
konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat 
hak secara hukum untuk melakukan saling 
hapus atas jumlah tercatat dari aset 
keuangan dan liabilitas keuangan tersebut 
dan terdapat intensi untuk menyelesaikan 
secara neto, atau untuk merealisasikan aset 
dan menyelesaikan liabilitas secara 
bersamaan. 

 Financial assets and financial liabilities 
are offset and the net amount is reported 
in the consolidated statement of financial 
position if, and only if, there is a currently 
enforceable legal right to offset the 
recognized amounts and there is an 
intention to settle on a net basis, or to 
realize the assets and settle the liabilities 
simultaneously. 

 
x. Aset pengampunan pajak   x. Tax amnesty assets 
   
 Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11 

Tahun 2016 (UU Pengampunan Pajak) telah 
disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah 
Republik Indonesia yang berlaku efektif pada  
1 Juli 2016. 

  Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 (Tax 
Amnesty Law) was passed and ratified by the 
Government of Indonesia which is effective  
July 1, 2016. 

   
 Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 

jika ada, tidak dikenai sanksi administrasi 
perpajakan dan sanksi pidana di bidang 
perpajakan, dengan cara mengungkap aset 
dan membayar uang tebusan sebagaimana 
diatur dalam UU Pengampunan Pajak. 

  Tax Amnesty is a waiver of tax due, if any, 
administration sanctions, and tax crime 
sanctions which can be granted by paying 
Redemption Money (Uang Tebusan) as 
stipulated in this law. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
x. Aset pengampunan pajak (lanjutan)   x. Tax amnesty assets (continued) 
   

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, 
entitas dalam laporan posisi keuangannya: 
- Mengakui aset pengampunan pajak jika 

pengakuan atas aset tersebut disyaratkan 
oleh SAK; 

- Tidak mengakui suatu item sebagai aset 
jika SAK tidak memperkenankan 
pengakuan item tersebut; dan 

- Mengukur, menyajikan, serta 
mengungkapkan aset pengampunan pajak 
sesuai dengan SAK. 

 At the time of issuance of “Surat Keterangan”, 
the entity in the statement of financial position: 
- Recognizes the assets if the tax amnesty 

recognition of assets are required by SAK; 
 

- Does not recognize an item as assets if 
SAK do not permit recognition of the item; 
and 

- Measure, present and disclose the assets 
of tax amnesty in accordance with SAK. 

   
Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya 
perolehan aset pengampunan pajak. Biaya 
perolehan aset pengampunan pajak 
merupakan deemed cost dan menjadi dasar 
bagi entitas dalam melakukan pengukuran 
setelah pengakuan awal. Kelompok Usaha 
mengakui selisih antara aset pengampunan 
pajak sebagai bagian dari “Ekuitas” jumlah 
tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi 
direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. 

 Tax amnesty assets are measured at cost, the 
cost of acquisition of the tax amnesty asset is 
deemed cost and the basis for the entity in 
measuring after initial recognition. The Group 
recognizes the difference between assets of tax 
amnesty as part of “Equity”. The amount can 
not be recognized to realized profit or loss and 
reclassified to retained earnings. 

   
Kelompok usaha diperkenankan, namun tidak 
disyaratkan, untuk mengukur kembali aset 
pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar 
sesuai dengan SAK pada tanggal Surat 
Keterangan. Selisih pengukuran kembali 
antara nilai wajar pada tanggal Surat 
Keterangan dengan biaya perolehan aset 
pengampunan pajak yang telah diakui 
sebelumnya disesuaikan sebagai bagian dari 
“Ekuitas”. Nilai hasil pengukuran kembali 
menjadi dasar baru bagi Kelompok Usaha 
dalam menerapkan ketentuan pengukuran 
setelah pengakuan awal. 

 The Group is allowed, but not required, to 
remeasure tax amnesty assets at fair value in 
accordance with SAK on the date of 
information. The difference between the fair 
value is recognized as part of “Equity”. The 
value of the remeasurement is a new basis for 
the Group in applying the subsequent 
measurement. 

   
y. Biaya pinjaman  y. Borrowing cost 
   

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan 
secara langsung dengan perolehan, konstruksi 
atau produksi aset yang memerlukan waktu 
dalam jumlah besar untuk siap digunakan atau 
dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya 
perolehan aset terkait. Semua biaya pinjaman 
lainnya diakui sebagai beban pada saat 
terjadinya. Biaya pinjaman terdiri dari beban 
bunga dan biaya pendanaan lainnya yang 
timbul sehubungan dengan peminjaman dana 
oleh Kelompok Usaha. 

  Borrowing costs directly attributable to the 
acquisition, construction or production of an 
asset that necessarily takes a substantial 
period of time to get ready for its intended use 
or sale are capitalized as part of the cost of the 
related asset. All other borrowing costs are 
recognized as expenses when incurred. 
Borrowing costs consist of interest expense 
and other financing charges that the Group 
incurs in connection with the borrowing of 
funds. 
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
z. Segmen operasi  z. Operating segment 
   

Untuk tujuan manajemen, Kelompok Usaha 
hanya terdiri atas satu segmen operasi 
berdasarkan produk yang dikelola dimana 
merupakan tanggung jawab dari Manajemen 
Kelompok Usaha yang bertindak sebagai 
pengelola segmen.  

 For management purposes, the Group is 
organised into one operating segment based 
on product management which is the 
responsibility of the Management of the Group 
which act as the segment manager.  

   
aa. Laba per saham  aa. Earnings per share 
   

Laba per saham dihitung berdasarkan rata-rata 
tertimbang jumlah saham yang beredar selama 
periode yang bersangkutan. Apabila jumlah 
saham biasa yang beredar meningkat tanpa 
disertai peningkatan sumber daya, maka jumlah 
saham biasa yang beredar sebelum peristiwa 
tersebut disesuaikan dengan perubahan 
proporsional atas jumlah saham beredar 
seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada 
permulaan dari periode sajian paling awal. 

 Earnings per share is computed based on the 
weighted average number of issued and fully 
paid shares during the period. If the number of 
the outstanding ordinary shares increases 
without an increase in resources, the number of 
the outstanding ordinary shares prior to the 
event is adjusted with a proportionate change 
in the number of the outstanding shares as if 
the event had occurred at the beginning of the 
earliest period presented. 

   
Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi 
saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 
31 Juli 2022. 

 The Company has no outstanding dilutive 
potential ordinary shares as of July 31, 2022. 

   
ab. Standar akuntansi yang telah diterbitkan 

namun belum berlaku efektif 
 ab. Accounting standards issued but not yet 

effective 
   

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai 
tanggal penerbitan laporan keuangan 
konsolidasian Kelompok Usaha namun belum 
berlaku efektif diungkapkan berikut ini. 
Manajemen bermaksud untuk menerapkan 
standar tersebut yang dipertimbangkan relevan 
terhadap Kelompok Usaha pada saat efektif, 
dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja 
keuangan Kelompok Usaha masih dievaluasi 
pada tanggal penerbitan laporan keuangan 
konsolidasian. 

 The accounting standards that have been 
issued up to the date of issuance of the Group’s 
consolidated financial statements, but not yet 
effective are disclosed below. The 
management intends to adopt these standards 
that are considered relevant to the Group when 
they become effective, and the impact to the 
financial position and performance of the Group 
is still being evaluated as of the issuance date 
of the consolidated financial statements.  
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING 
(lanjutan) 

 2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING 
POLIClES (continued) 

   
ab. Standar akuntansi yang telah diterbitkan 

namun belum berlaku efektif (lanjutan) 
 ab. Accounting standards issued but not yet 

effective (continued) 
   

Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan 
Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas 
sebagai Jangka Pendek atau Jangka 
Panjang 

 Amendments to PSAK 1: Presentation of 
Financial Statements Classification of 
Liabilities as Current or Non-current 

   
Amandemen ini menentukan persyaratan untuk 
mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka 
pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:  
• apa yang dimaksud dengan hak untuk 

menunda penyelesaian,  
• bahwa hak untuk menunda harus ada pada 

akhir pelaporan,  
• klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh 

kemungkinan bahwa entitas akan 
menggunakan hak penangguhannya, dan 

• bahwa hanya jika derivatif melekat dalam 
liabilitas konversi itu sendiri merupakan 
instrument ekuitas, ketentuan liabilitas tidak 
akan memengaruhi klasifikasinya. 

 The amendments specify the requirements for 
classifying liabilities as current or non-current 
and clarify:  
• what is meant by a right to defer settlement 

  
• that a right to defer must exist at the end of 

reporting period,  
• that classification is unaffected by the 

likelihood that an entity will exercise its 
deferral right, and 

• that only if an embedded derivative in a 
convertible liability is itself an equity 
instrument would the terms of a liability not 
impact its classification. 

 
Amandemen tersebut berlaku efektif untuk 
periode pelaporan tahunan yang dimulai pada 
atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan 
secara retrospektif. 

 The amendments are effective for annual 
reporting periods beginning on or after  
January 1, 2023 and must be applied 
retrospectively. 

   
Amandemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil 
sebelum Penggunaan yang Dimaksudkan 

 Amendments to PSAK 16: Fixed Assets - 
Proceeds before Intended Use 

   
Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas 
mengurangi kepada biaya perolehan suatu aset 
tetap, hasil dari penjualan barang yang 
diproduksi saat menyiapkan aset tersebut ke 
lokasi dan kondisi yang diperlukan agar dapat 
beroperasi dengan cara yang dimaksudkan oleh 
manajemen. Sebaliknya, entitas mengakui hasil 
dari penjualan barang-barang tersebut, dalam 
laba rugi. 

 The amendments prohibit entities to deduct 
from the cost of an item of fixed assets, any 
proceeds from selling item produced while 
bringing that asset to the location and condition 
necessary for it to be capable of operating in the 
manner intended by management. Instead, an 
entity recognizes the proceeds from selling 
such items, and the costs of producing those 
items, in the profit or loss. 

   
Amandemen tersebut berlaku efektif untuk 
periode pelaporan tahunan yang dimulai pada  
atau setelah 1 Januari 2023 dan diterapkan 
secara restrospektif. 

 The amendment is effective for annual 
reporting periods beginning on or after  
January 1, 2023 and must be applied 
retrospectively. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS 

 
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian 
Kelompok Usaha mengharuskan manajemen untuk 
membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang 
mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari 
pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pada akhir 
periode pelaporan.  

 The preparation of the Group’s  consolidated 
financial statements requires management to make 
judgments, estimates and assumptions that affect 
the reported amounts of revenues, expenses, assets 
and liabilities, at the end of the reporting periods.  

   
Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi 
tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian 
material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas 
yang terpengaruh pada periode pelaporan 
berikutnya. 

 Uncertainty about these assumptions and estimates 
could result in outcomes that may require material 
adjustments to the carrying values of the assets and 
liabilities affected in future periods. 

   
Pertimbangan  Judgments  
   
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen 
dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi 
Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling 
signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan 
keuangan konsolidasian: 

 The following judgments are made by management 
in the process of applying the Group’s accounting 
policies that have the most significant effects on the 
amounts recognized in the consolidated financial 
statements: 

   
Penentuan mata uang fungsional  Determination of functional currency 
   
Mata uang fungsional Kelompok Usaha adalah 
mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan 
dan beban dari penjualan barang dan jasa yang 
dihasilkan serta sumber pendanaan. Berdasarkan 
substansi ekonomi dari kondisi mendasari yang 
relevan, mata uang fungsional dan penyajian 
Kelompok Usaha adalah Rupiah. 

 The functional currency of the Group’s is the 
currency that mainly influences the revenue and 
expenses from sale of goods and services rendered 
as well as source of financing. Based on the 
economic substance of the relevant underlying 
circumstances, the functional and presentation 
currency of the Group’s is the Rupiah. 

   
Perpajakan  Taxation 
   
Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan 
pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak, 
dan jumlah dan timbulnya laba fiskal di masa 
depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa 
depan atas laba fiskal dan beban pajak yang telah 
dicatat. 

 Uncertainties exist with respect to the interpretation 
of complex tax regulations, changes in tax laws, and 
the amount and timing of future taxable income, 
could necessitate future adjustments to taxable 
income and tax expense already recorded. 

   
Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan 
penyisihan atas pajak penghasilan badan. 
Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang 
penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam 
kegiatan usaha normal. 

 Judgment is also involved in determining the 
provision for corporate income tax. There are 
certain transactions and computation for which the 
ultimate tax determination is uncertain during the 
ordinary course of business. 

   
Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak 
penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah 
akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. 
Nilai tercatat neto utang pajak penghasilan badan 
pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019 diungkapkan dalam Catatan 30. 

 The Group recognizes liabilities for corporate 
income tax based on estimates of whether 
additional corporate income tax will be due. The net 
carrying amount of corporate income tax payable as 
of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 
2019 are disclosed in Note 30. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 
ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued) 

   

Estimasi dan asumsi  Estimates and assumptions 
   

Asumsi utama masa depan dan sumber utama 
estimasi ketidakpastian lain pada  tanggal 
pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi 
penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat 
aset dan liabilitas pada tahun berikutnya 
diungkapkan di bawah ini. Kelompok Usaha 
mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter 
yang tersedia pada  saat  laporan  keuangan  
konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi 
mengenai perkembangan masa depan mungkin 
berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar 
kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut 
dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat 
terjadinya. 

 The key assumptions concerning the future and 
other key sources of uncertainty of estimation at the 
reporting date that have a significant risk of causing 
material adjustments to the carrying amounts of 
assets and liabilities within the next financial year 
are disclosed below. The Group based its estimates 
and assumptions on parameters available when the 
consolidated financial statements are prepared. 
Existing circumstances and assumptions about 
future developments may change due to market 
changes or circumstances arising beyond the 
control of the Group. Such changes are reflected in 
the assumptions when they occur. 

   

Aset (liabilitas) pajak tangguhan  Deferred tax assets (liabilities) 
   

Aset (liabilitas) pajak tangguhan diakui atas 
perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum 
digunakan sepanjang besar kemungkinannya 
bahwa laba fiskal akan tersedia sehingga rugi fiskal 
tersebut dapat digunakan. Estimasi siginifikan 
digunakan oleh manajemen dalam menentukan 
jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan yang dapat 
diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat 
laba fiskal dan strategi perencanaan pajak masa 
depan.  

 Deferred tax assets (liabilities) are recognized for 
temporary differences and unused tax losses to the 
extent that it is probable that taxable income will be 
avaiable against which the losses can be utilized. 
Significant management estimates are required to 
determine the amount of deferred tax assets 
(liabilities) that can be recognized, based upon the 
likely timing future taxable income together with 
future tax planning strategies.  

   

Jumlah aset (liabilitas) pajak tangguhan pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 
dan 2019 diungkapkan dalam Catatan 30. 

 Deferrred tax assets (liabilities) balances as of July 
31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 
are disclosed in Note 30. 

   

Ketidakpastian eksposur pajak  Uncertain tax exposure 
   

Dalam keadaan tertentu, Kelompok Usaha 
mungkin tidak dapat menentukan jumlah yang tepat 
atas kewajiban pajak sekarang atau akan datang 
karena investigasi yang masih berlangsung oleh 
otoritas perpajakan. Ketidakpastian terjadi karena 
adanya interpretasi atas peraturan pajak yang 
kompleks, saat pengenaan dan jumlah laba fiskal 
yang akan datang. 

 In certain circumtances, the Group may not be able 
to determine the exact amount of its current or future 
tax liabilities due to ongoing investigation by the 
taxation authority. Uncertainties exist with respect to 
the interpretation of complex tax regulations and the 
amount and timing of future taxable income. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 
ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued) 

   
Estimasi dan asumsi (lanjutan)  Estimates and assumptions (continued) 

 
Ketidakpastian eksposur pajak (lanjutan)  Uncertain tax exposure (continued) 

   
Dalam menentukan jumlah yang diakui atas 
ketidakpastian kewajiban pajak, Kelompok Usaha 
menerapkan pertimbangan yang sama seperti 
dalam menentukan provisi yang diakui sesuai 
dengan PSAK 57, ”Provisi, Liabilitas Kontinjensi 
dan Aset Kontinjensi” dan ISAK 34, 
“Ketidakpastian dalam Perlakukan Pajak 
Penghasilan”. Kelompok Usaha membuat analisa 
atas semua posisi pajak yang berhubungan 
dengan pajak penghasilan untuk menentukan 
diakui atau tidaknya kewajiban pajak atas manfaat 
pajak yang belum diakui, jika ada. 

 In determining the amount to be recognized in 
respect of an uncertain tax liability, the Group 
applies similar considerations as it would use in 
determining the amount of a provision to be 
recognized in accordance with PSAK 57, 
“Provisions, Contingent Liabilities and Contingent 
Assets” and ISAK 34, “Uncertainty over Income 
Tax Treatments”. The Group makes an analysis of 
all tax positions related to income taxes to 
determine whether a tax liability on unrecognized 
tax benefit should be recognized, if any. 

 
Liabilitas imbalan kerja karyawan  Liabilities for employee benefits 
   
Pengukuran liabilitas imbalan kerja karyawan 
Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan 
asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen 
dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi 
tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto 
tahunan, proyeksi tingkat kenaikan gaji tahunan, 
tingkat cacat, umur pensiun dan referensi tingkat 
kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial 
yang timbul dari penyesuaian dan perubahan 
dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara 
langsung pada laporan posisi keuangan 
konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo 
laba melalui penghasilan komprehensif lainnya 
dalam periode terjadinya.  

 The measurement of the Group’s liabilities for 
employee benefits is dependent on its selection of 
certain assumptions used by the independent 
actuaries in calculating such amounts. Those 
assumptions include among others, annual discount 
rate, future annual salary increase rate, disability 
rate, retirement age and mortality rate reference. 
Actuarial gains or losses arising from adjustments 
and changes in actuarial assumptions are 
recognized immediately in the consolidated 
statement of financial position with a corresponding 
debit or credit to retained  earnings through other 
comprehensive income the the period in which they 
occur.  

   
Sementara ini, Kelompok Usaha berkeyakinan 
bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai. 
Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja karyawan 
Kelompok Usaha pada tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diungkapkan 
dalam Catatan 23. 

 Currently, the Group believes that its assumptions 
are reasonable and appropriate. The carrying 
amount of the Group’s liabilities for employee 
benefits as of July 31, 2022 and December 31, 
2021, 2020 and 2019 are disclosed in Note 23. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 
ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued) 

   
Estimasi dan asumsi (lanjutan)  Estimates and assumptions (continued) 

 
Penyusutan aset tetap  Depreciation of fixed assets 
   
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan 
menggunakan metode garis lurus berdasarkan 
taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen 
mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap 
antara 5 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur 
yang secara umum diharapkan dalam industri di 
mana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya. 
Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan 
teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat 
ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban 
penyusutan masa depan mungkin direvisi.  

 The costs of fixed assets are depreciated on a 
straight-line method over their estimated useful life. 
Management properly estimates the useful life of 
these fixed assets to be within 5 to 20 years. These 
are common life expectancies applied in the 
industries where the Group conducts its business. 
Changes in the expected level of usage and 
technological development could impact the 
economic useful life and the residual values of these 
assets, and therefore future depreciation charges 
could be revised.  

   
Nilai tercatat aset tetap - neto pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019 diungkapkan dalam Catatan 13. 

 The carrying amount of fixed assets - net as of July 
31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 2019 
are disclosed in Note 13. 

   
Amortisasi tanaman telah menghasilkan  Amortization of mature plantations 
   
Tanaman telah menghasilkan dicatat sebesar 
akumulasi biaya perolehan sampai dengan 
reklasifikasi dari tanaman belum menghasilkan 
dilakukan dan diamortisasi dengan metode garis 
lurus selama estimasi masa produktif tanaman 
yang bersangkutan yaitu fiskal 20 tahun, dan 
komersil 25 tahun. Nilai tercatat tanaman telah 
menghasilkan - neto pada tanggal 31 Juli 2022 dan 
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diungkapkan 
dalam Catatan 12. 

 Mature plantations are stated at cost, as 
accumulated up to the time of reclassification from 
immature plantations, and are amortized using the 
straight-line method over their estimated productive 
years of fiscal 20 years and commercial 25 years. 
The carrying amount of mature plantations - net as 
of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 
2019 are disclosed in Note 12. 

   
Aset biologis  Biological assets 
   
Perhitungan atas perubahan nilai wajar aset 
biologis bergantung pada asumsi penting seperti 
harga jual dan volume panen yang diestimasi 
berdasarkan kondisi saat ini. Setiap perubahan 
asumsi, estimasi dan pertimbangan seperti 
dinyatakan diatas, mungkin mempunyai risiko 
signifikan yang mengakibatkan adanya 
penyesuaian material terhadap aset dan liabilitias 
pada periode pelaporan selanjutnya. Nilai aset 
biologis pada tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diungkapkan 
dalam Catatan 8. 

 The calculation of changes in fair value of biological 
assets depends on the key assumptions, such as 
selling price and harvest volume which is estimated 
based on recent condition. Any changes in 
assumptions, estimates and judgments as stated 
above, may have significant risks which expose a 
material adjustment to the carrying amounts of 
assets and liabilities within the next reporting period. 
The balances of biological assets as of  
July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 
2019 are disclosed in Note 8. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 
ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued) 

   
Estimasi dan asumsi (lanjutan)  Estimates and assumptions (continued) 

 
Menentukan masa sewa kontrak dengan opsi 
pembaharuan dan penghentian 

 Determining the lease term of contracts with 
renewal and termination option 

   
Kelompok Usaha menentukan jangka waktu sewa 
sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat 
dibatalkan, bersama dengan setiap periode yang 
tercakup dalam opsi untuk memperpanjang sewa 
jika cukup pasti akan dilaksanakan, atau setiap 
periode yang tercakup dalam opsi untuk 
mengakhiri sewa, jika cukup pasti untuk tidak 
dilakukan. 

 The Group determines the lease term as the non-
cancellable term of the lease, together with any 
periods covered by an option to extend the lease if 
it is reasonably certain to be exercised, or any 
periods covered by an option to terminate the lease, 
if it is reasonably certain not to be exercised. 

   
Pertimbangan dilakukan dalam mengevaluasi 
apakah cukup pasti akan menggunakan opsi untuk 
memperbarui atau mengakhiri sewa. Artinya, 
Kelompok Usaha mempertimbangkan seluruh 
faktor relevan yang menciptakan insentif ekonomi 
untuk melakukan pembaruan atau penghentian. 
Setelah tanggal dimulainya sewa, Kelompok 
Usaha menilai kembali masa sewa jika ada 
peristiwa atau perubahan signifikan dalam 
keadaan yang berada dalam kendali dan 
memengaruhi kemampuan Kelompok Usaha untuk 
menggunakan atau tidak menggunakan opsi untuk 
memperbarui atau menghentikan. 

 The Group applies judgement in evaluating whether 
it is reasonably certain whether or not to exercise 
the option to renew or terminate the lease. That is, 
it considers all relevant factors that create an 
economic incentive for it to exercise either the 
renewal or termination. After the commencement 
date, the Group reassesses the lease term if there 
is a significant event or change in circumstances 
that is within its control and affects its ability to 
exercise or not to exercise the option to renew or to 
terminate. 

   
Instrumen keuangan  Financial instruments 
   
Kelompok Usaha mencatat aset dan liabilitas 
keuangan tertentu pada nilai wajar, yang 
mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. 
Sementara komponen signifikan atas pengukuran 
nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif 
yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai 
wajar dapat berbeda bila Kelompok Usaha 
menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. 
Perubahan pada nilai wajar aset dan liabilitas 
keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara 
langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.  

 The Group carry certain financial assets and 
liabilities at fair values, which requires the use of 
accounting estimates. While significant components 
of fair value measurement are determined using 
verifiable objective evidence, the amount of 
changes in fair values would differ if the Group 
utilized different valuation methodology. Any 
changes in fair values of these financial assets and 
liabilities would affect directly the Group’s profit or 
loss. 
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3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI 
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGEMENTS, 
ESTIMATES, AND ASSUMPTIONS (continued) 

   
Estimasi dan asumsi (lanjutan)  Estimates and assumptions (continued) 

 
Penurunan nilai aset non-keuangan  Impairment of non-financial assets 
   
Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau 
UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang 
lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk 
menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi 
biaya untuk menjual didasarkan pada data yang 
tersedia dari transaksi penjualan yang mengikat 
yang dibuat dalam transaksi normal atas aset 
serupa atau harga pasar yang dapat diamati 
dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat 
diatribusikan dengan pelepasan aset. 

 An impairment exists when the carrying amount of 
an asset or CGU exceeds its recoverable amount, 
which is the higher of its fair value less costs to sell 
and its value in use. The fair value less costs to sell 
calculation is based on available data from binding 
sales transactions in an arm’s length transaction of 
similar assets or observable market prices less 
incremental costs for disposing of the asset. 
 

 
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas 
masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan 
menggunakan tingkat diskonto yang 
menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai 
waktu uang dan risiko spesifik atas aset.   

 In assessing the value in use, the estimated net 
future cash flows are discounted to their present 
value using a discount rate that reflects current 
market assessments of the time value of money and 
the specific risks to the asset. 

   
Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya 
untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar 
terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi 
tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model 
penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar 
aset. Perhitungan-perhitungan ini dipadukan 
dengan penilaian multiple atau indikator nilai wajar 
yang tersedia. Perhitungan nilai pakai didasarkan 
pada model arus kas yang didiskontokan. 

 In determining fair value less costs to sell, recent 
market transactions are taken into account, if 
available. If no such transactions can be identified, 
an appropriate valuation model is used by the Group 
to determine the fair value of the assets. These 
calculations are corroborated by valuation multiples 
or other available fair value indicators. The value in 
use calculation is based on a discounted cash flow 
model. 

 
Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa 
tidak terdapat kejadian dan keadaan yang mungkin 
menyebabkan penurunan potensial atas aset non-
keuangan yang disajikan dalam laporan posisi 
keuangan konsolidasian pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019. 

 Management of the Group believes that there is no 
event and circumtances which may cause potential 
impairment on the value of non-financial assets 
presented in consolidated statements of financial 
position as of July 31, 2022 and December 31, 
2021, 2020 and 2019. 
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4. KAS DAN BANK  4. CASH ON HAND AND IN BANKS 
 

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 
             
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                   

 Kas     116   116   116   73   Cash on hand 
                   

   Kas di bank               Cash in banks 
 Rupiah               Rupiah 
  PT Bank Rakyat Indonesia               PT Bank Rakyat Indonesia 
   (Persero) Tbk   69.699   155.973   37.323   42.122   (Persero) Tbk 
  PT Bank Mandiri                PT Bank Mandiri 
   (Persero) Tbk   40.213   -   -   -   (Persero) Tbk 
  PT Bank Pan Indonesia Tbk   2.344   34.489   3.381   2.839   PT Bank Pan Indonesia Tbk 
  PT Bank Pembangunan               PT Bank Pembangunan 
   Daerah Kalimantan Tengah  259   259   258   257   Daerah Kalimantan Tengah 
  PT Bank Central Asia Tbk   170   172   228   229   PT Bank Central Asia Tbk 
  PT Bank Mega Tbk   53   53   54   57   PT Bank Mega Tbk 

                   

 Sub-total   112.738   190.946   41.244   45.504   Sub-total 
                   

 Dolar AS               US Dollar 
  PT Bank Pan Indonesia Tbk   169   167   176   183   PT Bank Pan Indonesia Tbk  

                      

  Total     113.023   191.229   41.536   45.760   Total 
    

  
           

 
Suku bunga tahunan atas rekening bank adalah:  Current account earned interest at the following 

ranges of annual rates: 
          
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                   

   Rupiah    0,09-2,49%   0,50%-2,07%   0,50%-4,61%   0,50%-2,04%   Rupiah 
   Dolar AS   0,02%   0,11%   0,12%   0,10%   US Dollar 

 

Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019, tidak ada kas dan bank yang 
dijaminkan. 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019, there are no cash on hand and in banks 
used as collateral. 

   
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019, tidak terdapat saldo kas dan bank 
dengan pihak berelasi. 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019, there are no balances of cash on hand and 
in banks with related parties. 

   
Rekening di bank memiliki tingkat bunga 
mengambang sesuai dengan tingkat penawaran 
pada masing-masing bank.  

 Accounts in banks earn interest at floating rates 
based on the offered rate from each bank.  
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5. PIUTANG USAHA  5. TRADE RECEIVABLES 
   

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                   

 Pihak ketiga               Third parties 
 Rupiah               Rupiah 
  PT Karyaindah Alam Sejahtera  5.162   5.125   -   -   PT Karyaindah Alam Sejahtera 
  PT Sinar Mas Agro Resources              PT Sinar Mas Agro Resources 
   and Technology Tbk   5.035   6.117   9.664   5.124   and Technology Tbk 
  PT Sinar Jaya Inti Mulya   2.750   9.980   4.701   938   PT Sinar Jaya Inti Mulya 
  PT Borneo Lancar Abadi   -   323   -   -   PT Borneo Lancar Abadi 

                   

Total    12.947   21.545   14.365   6.062   Total 
    

  
           

 
Analisa umur piutang usaha adalah sebagai berikut:  The aging analysis of trade receivables are as 

follows: 
 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                   

   Lancar dan tidak mengalami   
 penurunan nilai   11.677   14.815   9.871   -   Neither past due not impaired 

    Telah jatuh tempo dan tidak 
 mengalami penurunan nilai:               Past due but nor impaired: 
 1 - 30 hari   1.270   6.730   4.494   6.007   1 - 30 days 
 31 - 60 hari   -   -   -   55   31 - 60 days 

                   

Total    12.947   21.545   14.365   6.062   Total 
    

  
           

 

Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak ada piutang usaha 
yang dijaminkan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019 piutang usaha tertentu digunakan 
sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang 
diperoleh NSP, entitas anak, dari PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 16 dan 21). 

  As of July 31, 2022, there are no trade receivables 
used as collateral. As of December 31, 2021, 2020 
and 2019 certain trade receivables are used as 
collateral for loan facilities obtained by NSP, a 
subsidiary, from PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk (Notes 16 and 21). 

   
Lihat Catatan 36 mengenai risiko kredit piutang 
usaha untuk memahami bagaimana Kelompok 
Usaha mengelola dan mengukur kualitas kredit 
piutang usaha. 

 See Note 36 on credit risk of trade receivables to 
understand how the Group manages and measures 
credit quality of trade receivables. 

   
Manajemen Kelompok Usaha berpendapat seluruh 
piutang usaha tersebut dapat tertagih sehingga tidak 
perlu dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai. 

 The Group’s management is of the opinion that all 
trade receivables are fully collectible and therefore 
no allowance for impairment losses had been 
provided. 
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6. PIUTANG LAIN-LAIN  6. OTHER RECEIVABLES 
   

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     
                   

  Pihak ketiga               Third parties 
   Rupiah               Rupiah 
  Piutang karyawan   1.298   1.235   865   710   Loan to employees 
  Lain-lain   946   837   207   937   Others 

                   

 Total    2.244   2.072   1.072   1.647   Total 
    

  
           

 
 Lain-lain terutama terdiri dari tagihan atas
 bahan bakar dan perlengkapan. 

  Others mainly consist of billing for fuels and 
supplies. 

   
Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dan tidak 
dijaminkan. 

 Other receivable are non-interest bearing and 
unsecured. 

   
Manajemen Kelompok Usaha berpendapat seluruh 
piutang lain-lain tersebut dapat tertagih sehingga 
tidak perlu dibentuk penyisihan kerugian penurunan 
nilai. 

 The Group’s management is of the opinion that all 
other receivables are fully collectible and therefore no 
allowance for impairment losses have been provided. 

   
 

7. PERSEDIAAN  7. INVENTORIES 
 

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Minyak dan inti kelapa sawit   31.941   19.668   11.349   25.583   Crude palm oil and palm kernel 
Pupuk dan bahan kimia   54.580   69.741   27.628   29.847   Fertilizers and chemicals 
Persediaan lainnya   13.684   231   70   742   Other inventories 

                   

   Total    100.205   89.640   39.047   56.172   Total 
    

  
           

 
 Persediaan lainnya merupakan perlengkapan.    Other inventories represent supplies. 

 
 Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak ada persediaan 

yang dijaminkan. Pada tanggal 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019 persediaan tertentu digunakan 
sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang 
diperoleh NSP, entitas anak, dari PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk (Catatan 16 dan 21). 

  As of July 31, 2022, there are no inventories used 
as collateral. As of December 31, 2021, 2020 and 
2019 certain inventories are used as collateral for 
loan facilities obtained by NSP, a subsidiary, from 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Notes 16 
and 21). 

   
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga 
pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada 
tanggal-tanggal pelaporan, manajemen 
berkeyakinan tidak diperlukan penyisihan 
penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan. 

  Based on a review of the market prices and physical 
condition of the inventories at reporting dates, 
management believes that there is no provision for 
inventory decline in market value and obsolescence. 

 
  Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 

2020 dan 2019 persediaan Kelompok Usaha tidak 
diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko 
kerugian lainnya. 

  As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019 inventories owned by the Group are not 
insured to cover possible losses due to fire and other 
risks. 
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8. ASET BIOLOGIS  8. BIOLOGICAL ASSETS 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
   Saldo awal   76.100   43.375   33.175   16.408   Beginning balance 

   (Kerugian) keuntungan                

atas perubahan nilai wajar               (Loss) gain on changes of fair value 
aset biologis - neto   (25.955)  32.725   10.200   16.767   of biological assets - net 

                   

   Saldo akhir   50.145   76.100   43.375   33.175   Ending balance 
   

  
           

 
Produk agrikultur bertumbuh berupa TBS yang 
tumbuh pada tanaman kelapa sawit. Nilai wajar 
produk agrikultur bertumbuh ditentukan berdasarkan 
estimasi harga jual dan potensi jumlah TBS, 
dikurangi dengan biaya yang terjadi selama masa 
pertumbuhan sampai dipanen dan biaya untuk 
menjual. 

 Growing agricultural produce comprise of FFB 
grown on oil palm trees. The fair value of growing 
agricultural produce is determined based on 
estimated selling price and potential volume of FFB, 
less expenses incurred during growth until harvest 
period and cost to sell. 

   
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan 
nilai wajar produk agrikultur bertumbuh: 
i. harga jual hasil panen (kenaikan/penurunan 

harga jual akan mempengaruhi 
kenaikan/penurunan nilai wajar produk agrikultur 
bertumbuh). 

ii. jumlah hasil panen (kenaikan/penurunan              
jumlah hasil panen akan mempengaruhi 
kenaikan/penurunan nilai wajar produk agrikultur 
bertumbuh). 

 Key assumption used in determining the fair value 
of growing agricultural produce: 
i. selling price of harvested product 

(increase/decrease in selling price would 
impact the fair value of growing agricultural 
produce). 

ii. volume of harvested product (increase/ 
decrease in volume would impact the fair value 
of growing agricultural produce). 

 
   
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019 hasil panen TBS adalah masing-
masing sejumlah 215.428 ton, 390.367 ton, 351.098 
ton dan 298.259 ton. 

  As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019 the Group’s volume of harvested FFB are 
215,428 tonnes, 390,367 tonnes, 351,098 tonnes 
and 298,259 tonnes, respectively. 

   
Nilai wajar aset biologis berdasarkan hirarki nilai 
wajar Tingkat 3. 

 The fair value of biological assets is based on fair 
value hierarchy Level 3. 

   
   

9. UANG MUKA  9. ADVANCES  
   

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
   Pemasok   11.755   13.713   1.586   1.238   Suppliers 
   Kendaraan   411   413   426   451   Vehicles 
   Operasional   20   18   2   8   Operational 
   Lain-lain   50   781   1.374   1.935   Others 
                   

   Total    12.236   14.925   3.388   3.632   Total 
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9. UANG MUKA (lanjutan)  9. ADVANCES (continued) 
 

  Uang muka pemasok terutama terdiri dari uang 
muka atas pembelian pupuk. Sedangkan, uang 
muka lain-lain terutama terdiri dari uang muka atas 
pembelian bahan bakar dan perlengkapan. 

  Advance of suppliers mainly consist of advances for 
purchase of fertilizers. While, others mainly consist 
of advances for purchases of fuels and supplies. 

   
  Manajemen Kelompok Usaha berpendapat bahwa 

uang muka dapat terealisasi sehingga tidak perlu 
dibentuk penyisihan kerugian penurunan nilai. 

  The Group’s management is of the opinion that 
advances are realizable and therefore no allowance 
for impairment losses have been provided. 

 
 

10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA  10. PREPAID EXPENSES  
 

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
   Asuransi   274   117   259   403   Insurance 
   Sewa    24   -   -   192   Rent 
   Lain-lain   422   -   -   -   Others 
                   

    Total    720   117   259   595   Total 
   

  
           

 
 

11. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA  11. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS 
 

 Akun ini terdiri dari deposito berjangka yang dibatasi 
penggunaannya yang digunakan sebagai jaminan 
atas fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga 
(“KASB”) yang diperoleh NSP, entitas anak, dari  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 16). 

  This account represents restricted time deposit 
which used as collateral for Kredit Agunan Surat 
Berharga (“KASB”) facilities obtained by NSP, a 
subsidiary, from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
(Note 16). 

   
 Deposito berjangka ini dikenakan tingkat bunga 

tahunan sebesar 2,25% untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. 

  This time deposit earns annual interest rate by 
2.25% for the seven-month period ended July 31, 
2022. 

 
 

12. TANAMAN PRODUKTIF  12. BEARER PLANTS 
   

Tanaman produktif terdiri dari tanaman telah 
menghasilkan dan tanaman belum menghasilkan. 

 Bearer plants consist of mature plantations - net and 
immature plantations. 

 
 Tanaman telah menghasilkan - neto   Mature plantations - net 

     
Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022/ 

        Seven-month period ended July 31, 2022 
                      
     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance    Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                   

 Nilai perolehan     2.098.001   -   (343)  144.069   2.241.727  Cost 
 Akumulasi amortisasi    (373.103)  (53.584)  89   -   (426.598) Accumulated amortization 
                  

 Nilai buku neto    1.724.898            1.815.129  Net book value 
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12. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan)  12. BEARER PLANTS (continued) 
 

 Tanaman telah menghasilkan - neto (lanjutan)   Mature plantations - net (continued) 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year ended December 31, 2021 
                      
     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance    Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                   

 Nilai perolehan     1.948.331   -   (890)  150.560   2.098.001  Cost 
 Akumulasi amortisasi    (289.361)  (83.944)  202   -   (373.103) Accumulated amortization 
                  

 Nilai buku neto    1.658.970            1.724.898  Net book value                     
 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ 
        Year ended December 31, 2020 
                      
     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance    Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                   

 Nilai perolehan     1.580.887   -   -    367.444   1.948.331  Cost 
 Akumulasi amortisasi     (211.599)  (77.762)  -   -    (289.361) Accumulated amortization 
                  

 Nilai buku neto    1.369.288            1.658.970  Net book value 
                    

 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year ended December 31, 2019 
                      
     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance    Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                   

 Nilai perolehan     1.381.677   -   -   199.210   1.580.887  Cost 
 Akumulasi amortisasi     (148.193)  (63.406)  -   -    (211.599) Accumulated amortization 
                  

 Nilai buku neto    1.233.484            1.369.288  Net book value 
                    
  

 Pengurangan tanaman telah menghasilkan 
disebabkan adanya pemakaian lahan untuk 
pembangunan pabrik kelapa sawit. 

  Deduction of mature plantations are caused by the 
usage of land in relation with the construction of 
palm oil mill. 

                   
 Seluruh amortisasi tanaman telah menghasilkan 

dibebankan pada beban pokok penjualan. 
  All amortization of mature plantations are charged to 

cost of goods sold. 
  

 Tanaman belum menghasilkan   Immature plantations  
 

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022/ 
        Seven-month period ended July 31, 2022 
                       

     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance  Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                  

 Nilai perolehan    190.008   3.640   -   (140.083)   53.565  Cost                    
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year ended Desember 31, 2021 
                       

     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance  Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                  

 Nilai perolehan    290.298   31.029   -   (131.319 )  190.008  Cost                    
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ 
        Year ended December 31, 2020 
                       

     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance  Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                  

 Nilai perolehan    584.044   28.830   -   (322.576 )  290.298  Cost                    
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12. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan)  12. BEARER PLANTS (continued) 
 

 Tanaman telah menghasilkan - neto (lanjutan)   Mature plantations - net (continued) 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year ended December 31, 2019 
                       

     Saldo awal/    Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Saldo akhir/ 
     Beginning balance  Addition    Deduction    Reclassification    Ending balance 
                  

 Nilai perolehan    636.493   104.206   -   (156.655 )  584.044  Cost                    
 

 Reklasifikasi tanaman belum menghasilkan terdiri 
dari:  

  Reclassification of immature plantations consists of: 

 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Reklasifikasi ke:               Reclassification to: 
 Tanaman menghasilkan   (144.069)  (150.560) (367.444)  (199.210)  Mature plantations 
Reklasifikasi dari:               Reclassification from: 
 Biaya pinjaman   3.510   12.105   19.348   32.564   Borrowing cost 
 Pembibitan   476   4.261   9.092   3.191   Nursery 
 Pembukaan lahan   -   2.875   16.428   6.800   Land clearing 

                   

Total    (140.083)  (131.319) (322.576)  (156.655)  Total 
                

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, tanaman produktif 
digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman 
yang diperoleh NSP, BSP dan PMM, entitas anak, 
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 21). 

 As of July 31, 2022, bearer plants are used as 
collateral for loan facilities obtained from NSP, BSP 
and PMM, subsidiaries,  from PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk (Note 21). 

   
Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
tanaman produktif digunakan sebagai jaminan atas 
fasilitas pinjaman yang diperoleh NSP, BSP dan 
PMM, entitas anak, dari PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk (Catatan 16 dan 21). 

 As of December 31, 2021, 2020 and 2019, bearer 
plants are used as collateral for loan facilities 
obtained from NSP, BSP and PMM, subsidiaries,  
from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
(Notes 16 and 21). 

 
  Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 

2020 dan 2019, tanaman produktif tidak 
diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko 
keuangan lainnya.  

  As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019, bearer plants are not insured to cover 
possible losses due to fire and other risks. 

 
 Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 

tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
Kelompok Usaha mengkapitalisasi biaya bunga 
pinjaman sebagai bagian dari biaya perolehan 
tanaman belum menghasilkan masing-masing 
sebesar Rp3.510, Rp12.105, Rp19.348 dan 
Rp32.564. Kisaran tingkat kapitalisasi pada tanggal 
31 Juli 2022 adalah 7,36% sampai dengan 8,33% 
(31 Desember 2021, 2020 dan 2019: masing-
masing sebesar 9,73% sampai dengan 10,27%, 
9,47% sampai dengan 10,38% dan 9,34% sampai 
dengan 10,01%).  

  For the seven-month period ended July 31, 2022 
and for the year ended December 31, 2021, 2020 
and 2019, the Group capitalized borrowing costs as 
part of the acquisition cost of immature plantations 
amounting to Rp3,510, Rp12,105, Rp19,348 and 
Rp32,564, respectively. The capitalization rate on 
July 31, 2022 are 7.36% up to 8.33% (December 31, 
2021, 2020 and 2019: 9.73% up to 10.27%, 9.47% 
up to 10.38% and 9.34% up to 10.01%, 
respectively). 
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12. TANAMAN PRODUKTIF (lanjutan)  12. BEARER PLANTS (continued) 
 

 Total lahan yang telah ditanami tanaman 
perkebunan kelapa sawit masing masing seluas 
26.308 hektar, 26.221  hektar, 26.078 hektar dan 
25.614 hektar pada tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 (tidak diaudit). 

  Total planted area of palm oil plantations are 26,308 
hectares, 26,221 hectares, 26,078 hectares and 
25,614 hectares, respectively, as of July 31, 2022 
and December 31 2021, 2020 and 2019 
(unaudited). 

 
 Tanaman produktif Kelompok Usaha dikembangkan 

dan dikelola di atas lahan yang telah memperoleh 
izin Hak Guna Usaha ("HGU"). 

  The Group's bearer plants are developed and 
managed on the area which have obtained 
Cultivation Rights Title ("Hak Guna Usaha") or 
(“HGU”). 

 
 Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa 

tidak terdapat kejadian dan keadaan yang mungkin 
menyebabkan penurunan potensial atas tanaman 
produktif. Oleh karena itu, tidak diperlukan 
penyisihan atas kerugian penurunan nilai tanaman 
produktif pada tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 

  Management of the Group believes that there is no 
event and circumtances which may caused potential 
impairment on the value of bearer plants. Thus, no 
allowance for impairment losses of bearer plants is 
necessary as of July 31, 2022 and December 31, 
2021, 2020 and 2019. 

 
 

13. ASET TETAP - NETO  13. FIXED ASSETS - NET 
 

 
Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022/ 

        Seven-month period ended July 31, 2022 
                        
     Saldo awal/                Saldo akhir/ 
     Beginning     Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Addition    Deduction   Reclassification*)  balance 
                   

Nilai perolehan                  Cost 
Kepemilikan langsung                 Direct ownership 
Hak atas tanah    153.050   3.853   -   -   156.903  Land rights 
Prasarana jalan dan jembatan  61.605   -   -   -   61.605  Land improvements and bridges 
Bangunan    274.012   -   (166)  879   274.725  Buildings 
Mesin      99.267   -   -   -   99.267  Machinery 
Kendaraan dan alat berat   55.284   784   (1.020)  2.132   57.180  Vehicles and heavy equipment 
Perabot dan peralatan   24.247   1.291   -   -   25.538  Furniture, fixtures and equipment 

                    

Sub-total     667.465   5.928   (1.186)  3.011   675.218  Sub-total 
                    

 
Aset dalam pembangunan                 Construction in progress 
Prasarana jalan dan jembatan  313   -   -   -   313  Land improvements and bridges 
Bangunan   25.091   28.718   -   (17.682)  36.127  Buildings 
Kendaraan dan alat berat   1.493                           645   -   (2.131)  7  Vehicles and heavy equipment 

                    

Sub-total     26.897   29.363   -    (19.813)  36.447  Sub-total 
                    

Aset hak guna                      Right of use assets  
Bangunan   1.689   1.500    (1.489)  -   1.700  Buildings 
Kendaraan dan alat berat    4.430   2.859   -   -   7.289  Vehicles and heavy equipment 

                    

Sub-total     6.119                     4.359   (1.489)  -       8.989  Sub-total 
                    

 
Total nilai perolehan   700.481   39.650   (2.675)  (16.802)  720.654  Total cost                     
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13. ASET TETAP - NETO (lanjutan)  13. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022/ 
        Seven-month period ended July 31, 2022 
                        
     Saldo awal/                Saldo akhir/ 
     Beginning     Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Addition    Deduction    Reclassification*)  balance 
                   

Akumulasi penyusutan                  Accumulated depreciation  
Kepemilikan langsung                 Direct ownership  
Prasarana jalan dan jembatan    (8.988)  (1.797)  -   -   (10.785) Land improvements and bridges 
Bangunan    (72.409)  (8.396)  133   -   (80.672) Buildings 
Mesin      (19.661)  (2.895)  -   -   (22.556) Machinery 
Kendaraan dan alat berat    (38.035)  (3.563)  860   -   (40.738) Vehicles and heavy equipment 
Perabot dan peralatan    (18.096)  (1.065)  -   -   (19.161) Furniture, fixtures and equipment 

        /            

Sub-total    (157.189)  (17.716)  993   -   (173.912) Sub-total 
                    
 

Aset hak guna                 Right of use assets  
Bangunan    (753)  (928)  1.489   -   (192) Buildings 
Kendaraan dan alat berat    (740)  (632)  -   -   (1.372) Vehicles and heavy equipment 

                    

Sub-total    (1.493)  (1.560)  1.489   -   (1.564) Sub-total 
                    

Total akumulasi penyusutan  (158.682)  (19.276)  2.482   -   (175.476) Total accumulated depreciation 
                    

Nilai buku neto   541.799            545.178 Net book value 
                     
 

*) Termasuk reklasifikasi ke aset tidak lancar lainnya sebesar Rp16.802/ 
 including reclassification to other non-current assets amounting to Rp16,802. 

 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year ended December 31, 2021 
                        
     Saldo awal/                Saldo akhir/ 
     Beginning     Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Addition    Deduction   Reclassification   balance 
                   

Nilai perolehan                  Cost 
Kepemilikan langsung                 Direct ownership 
Hak atas tanah    147.392   5.658   -   -   153.050  Land rights 
Prasarana jalan dan jembatan  61.146   459   -   -   61.605  Land improvements and bridges 
Bangunan    273.200   93   (161)  880   274.012  Buildings 
Mesin      99.267   -   -   -   99.267  Machinery 
Kendaraan dan alat berat   43.444   3.392   (4.142)  12.590   55.284  Vehicles and heavy equipment 
Perabot dan peralatan   23.151   1.131   (35)  -   24.247  Furniture, fixtures and equipment 

                    

Sub-total     647.600   10.733   (4.338)  13.470   667.465  Sub-total 
                    

 
Aset dalam pembangunan                 Construction in progress 
Prasarana jalan dan jembatan  313   -   -   -   313  Land improvements and bridges 
Bangunan   3.269   22.702   -   (880)  25.091  Buildings 
Kendaraan dan alat berat   26   1.488   -   (21)  1.493  Vehicles and heavy equipment 

                    

Sub-total     3.608   24.190   -   (901)  26.897  Sub-total 
                    

Aset hak guna                     Right of use assets  
Bangunan   2.386   1.689   (2.386)  -   1.689  Buildings 
Kendaraan dan alat berat    14.971   2.350   (322)  (12.569)  4.430  Vehicles and heavy equipment 

                    

Sub-total     17.357   4.039   (2.708)  (12.569)  6.119  Sub-total 
                    

 
Total nilai perolehan   668.565   38.962   (7.046)  -   700.481  Total cost 
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13. ASET TETAP - NETO (lanjutan)  13. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year ended December 31, 2021 
                        
     Saldo awal/                Saldo akhir/ 
     Beginning     Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Addition    Deduction   Reclassification   balance 

                   
Akumulasi penyusutan                  Accumulated depreciation  
Kepemilikan langsung                 Direct ownership  
Prasarana jalan dan jembatan   (5.925)  (3.063)  -   -   (8.988) Land improvements and bridges 
Bangunan    (58.176)  (14.368)  135   -      (72.409) Buildings 
Mesin      (14.698)  (4.963)  -   -      (19.661) Machinery 
Kendaraan dan alat berat    (30.128)  (6.202)  3.643   (5.348)   (38.035) Vehicles and heavy equipment 
Perabot dan peralatan    (16.358)  (1.772)  34   -    (18.096) Furniture, fixtures and equipment 

                    

Sub-total    (125.285)  (30.368)  3.812   (5.348)  (157.189) Sub-total 
                    
 

Aset hak guna                 Right of use assets  
Bangunan    (1.563)   (1.576)  2.386   -   (753) Buildings 
Kendaraan dan alat berat    (5.386)  (890)  188   5.348   (740) Vehicles and heavy equipment 

                    

Sub-total    (6.949)  (2.466)  2.574   5.348   (1.493) Sub-total 
                    

Total akumulasi penyusutan   (132.234)  (32.834)   6.386   -   (158.682) Total accumulated depreciation 
                    

Nilai buku neto   536.331               541.799 Net book value 
                     
 

 
        Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ 
        Year ended December 31, 2020 
                      

   Saldo awal/               Saldo akhir/ 
    Beginning    Penyesuaian/    Penambahan/   Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Adjustment    Additions   Deductions   Reclassifications  balance  
                       

 Nilai perolehan                   Cost 
 Kepemilikan langsung                   Direct ownership 
 Hak atas tanah   144.500   -   2.892   -   -   147.392  Land rights 
 Prasarana jalan dan  
  jembatan  60.750   -   -   -   396   61.146  Land improvements and bridges 
 Bangunan  248.685   -   218   (766 )  25.063   273.200  Buildings 
 Mesin   97.415   -   -   -   1.852   99.267  Machinery 
 Kendaraan dan alat berat  34.383   -   1.180   (1.851 )  9.732   43.444  Vehicles and heavy equipment 
 Perabot dan peralatan  21.735   -   1.615   (199 )  -   23.151  Furniture, fixtures and equipment 
                       
 Sub-total  607.468   -   5.905   (2.816 )  37.043   647.600  Sub-total 
                       

 

Aset dalam pembangunan                 Construction in progress 
 Prasarana jalan dan 
   jembatan  667   -   42   -        (396)  313  Land improvements and bridges 
 Bangunan  27.727   -   605   -   (25.063)  3.269  Buildings 
 Mesin   1.852   -   -   -   (1.852)  -  Machinery 
 Kendaraan dan alat berat  -   -   26   -   -   26  Vehicles and heavy equipment 
                       
 Sub-total  30.246   -   673   -   (27.311)  3.608  Sub-total 
                       
 Aset hak guna                   Right of use assets 
 Bangunan  -   2.386   -   -   -   2.386  Buildings 
 Kendaraan dan alat berat  22.936   -   2.080   (313 )  (9.732)  14.971  Vehicles and heavy equipment 
                       
 Sub-total  22.936   2.386   2.080   (313)  (9.732)  17.357  Sub-total 
                       
 Total nilai perolehan  660.650   2.386   8.658   (3.129 )  -   668.565  Total cost 
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13. ASET TETAP - NETO (lanjutan)  13. FIXED ASSETS - NET (continued) 
  
 
        Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ 
        Year ended December 31, 2020 
                      

   Saldo awal/               Saldo akhir/ 
    Beginning    Penyesuaian/    Penambahan/   Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Adjustment    Additions   Deductions   Reclassifications  balance  
                       
 Akumulasi penyusutan                   Accumulated depreciation 
 Kepemilikan langsung                   Direct ownership 
 Prasarana jalan dan  
  jembatan  (2.871)  -   (3.054)  -   -   (5.925 ) Land improvements and bridges 
 Bangunan  (44.675)  -   (14.182)  681   -   (58.176 ) Buildings 
 Mesin   (9.738)  -   (4.960)  -   -   (14.698 ) Machinery 
 Kendaraan dan alat berat  (22.027)  -   (4.691)  1.483   (4.893)  (30.128 ) Vehicles and heavy equipment 
 Perabot dan peralatan  (13.991)  -   (2.468)  101   -   (16.358 ) Furniture, fixtures and equipment 
                       
 Sub-total  (93.302)  -   (29.355)  2.265   (4.893)  (125.285 ) Sub-total 
                       
 Aset hak guna                   Right of use assets 
 Bangunan  -   -   (1.563)  -   -   (1.563 ) Buildings 
 Kendaraan dan alat berat  (8.067)  -   (2.374)  162   4.893   (5.386 ) Vehicles and heavy equipment 
                       
 Sub-total  (8.067)  -   (3.937)  162   4.893   (6.949 ) Sub-total  
                       
 Total akumulasi 
  penyusutan  (101.369)  -   (33.292)  2.427   -   (132.234 ) Total accumulated depreciation 
                       
 Nilai buku neto  559.281                536.331  Net book value 
                       
 

 Kolom penyesuaian seluruhnya merupakan dampak 
adopsi dari PSAK 73. 

  The adjustment coloumn is entirely the impact of the 
adoption of PSAK 73. 

 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year ended December 31, 2019 
                        
     Saldo awal/                Saldo akhir/ 
     Beginning     Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Addition    Deduction    Reclassification*)  balance 
                    

Nilai perolehan                  Cost 
Kepemilikan langsung                 Direct ownership 
Hak atas tanah    141.301   3.199   -   -   144.500  Land rights 
Prasarana jalan dan jembatan   6.210   -   -   54.540   60.750  Land improvements and bridges 
Bangunan     246.973   85   -   1.627   248.685  Buildings 
Mesin      97.415   -   -   -   97.415  Machinery 
Kendaraan dan alat berat   32.508   718   (918)  2.075   34.383  Vehicles and heavy equipment 
Perabot dan peralatan   17.762   4.138   (165)  -   21.735  Furniture, fixtures and equipment 

                    

Sub-total     542.169   8.140   (1.083)  58.242   607.468  Sub-total 
                    

 
Aset dalam pembangunan                 Construction in progress 
Prasarana jalan dan jembatan   50.952   4.026   -   (54.311)  667  Land improvements and bridges 
Bangunan    20.780   9.161   -   (2.214)  27.727  Buildings 
Mesin     1.753   99   -   -   1.852  Machinery 

                   

Sub-total     73.485   13.286   -   (56.525)  30.246  Sub-total 
                   

Aset pembiayaan                     Finance lease assets  
Kendaraan dan alat berat    22.936   319   (319)  -   22.936  Vehicles and heavy equipment 

                   

Total nilai perolehan   638.590   21.745   (1.402)  1.717   660.650  Total cost 
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13. ASET TETAP - NETO (lanjutan)  13. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year ended December 31, 2019 
                        
     Saldo awal/                Saldo akhir/ 
     Beginning     Penambahan/    Pengurangan/    Reklasifikasi/    Ending 
     balance    Addition    Deduction    Reclassification*)  balance 

                   
Akumulasi penyusutan                  Accumulated depreciation  
Kepemilikan langsung                 Direct ownership  
Prasarana jalan dan jembatan    (1.507)  (1.364)  -   -   (2.871) Land improvements and bridges 
Bangunan     (31.623)  (13.052)  -   -   (44.675) Buildings 
Mesin      (5.218)  (4.520)  -   -   (9.738) Machinery 
Kendaraan dan alat berat    (19.503)  (3.299)  775   -   (22.027) Vehicles and heavy equipment 
Perabot dan peralatan    (11.534)  (2.584)  127   -   (13.991) Furniture, fixtures and equipment 

                   

Sub-total    (69.385)  (24.819)  902   -   (93.302) Sub-total 
                   

Aset pembiayaan                 Finance lease assets  
Kendaraan dan alat berat    (4.208)  (3.912)  53   -   (8.067) Vehicles and heavy equipment 

                   

Total akumulasi penyusutan   (73.593)  (28.731)  955   -   (101.369) Total accumulated depreciation 
                   

Nilai buku neto   564.997               559.281 Net book value 
                   

 
*) Termasuk reklasifikasi dari dan ke aset tidak lancar lainnya masing-masing sebesar Rp2.075 dan Rp358/ 

 including reclassification from and to other non-current assets amounting to Rp2,075 and Rp358 respectively. 

 
 Beban penyusutan dibebankan pada operasi tahun 

pelaporan adalah sebagai berikut: 
  Depreciation charged to the operation in operating 

year are as follows: 
 

      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021 
          (Tidak diaudit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Beban pokok penjualan    17.478   17.611   30.161   30.737   27.758   Cost of goods sold 
Beban umum dan                  General and administrative 
 administrasi (Catatan 27)   1.798   1.519   2.673   2.555   973   expenses (Note 27) 

                    
Total   19.276   19.130   32.834   33.292   28.731   Total 
                 

 

 Perhitungan laba atas penjualan aset tetap adalah 
sebagai berikut: 

  The computation of gain on sale of fixed assets are 
as follows: 

 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021 
          (Tidak diaudit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                        

Harga jual   497   720   1.709   629   327   Selling price 
Nilai buku   (160)  (276)  (633)  (380)  (142)  Book value 

                    
Laba atas penjualan aset                  Gain on sale of fixed 
 tetap (Catatan 28)   337   444   1.076   249   185   assets (Note 28) 
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13. ASET TETAP - NETO (lanjutan)  13. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 

Aset dalam pembangunan terdiri dari:  Constructions in progress consist of: 
 

       31 Juli 2022/July 31, 2022 
                  

      Perkiraan %    Jumlah  Tahun perkiraan 
      penyelesaian/    tercatat/  penyelesaian/ 
      Estimated %    Carrying  Estimated year of 
      of completion    amount  completion 
            

Prasarana jalan dan jembatan  60%-99%    313 2022   Land improvements and bridges 
Bangunan   27%-99%    36.127 2022 - 2024  Buildings 
Kendaraan dan alat berat  80%-99%    7 2022  Vehicles and heavy equipment 

          

  Total      36.447  Total 
            

 
       31 Desember 2021/December 31, 2021 
                  

      Perkiraan %    Jumlah  Tahun perkiraan 
      penyelesaian/    tercatat/  penyelesaian/ 
      Estimated %    Carrying  Estimated year of 
      of completion    amount  completion 
             

Prasarana jalan dan jembatan  60% - 99%    313 2022  Land improvements and bridges 
Bangunan  10% - 99%    25.091 2022 - 2024  Buildings 
Kendaraan dan alat berat  80% - 99%    1.493 2022  Vehicles and heavy equipment 

          

Total      26.897  Total 
            

 
       31 Desember 2020/December 31, 2020 
                  

      Perkiraan %    Jumlah  Tahun perkiraan 
      penyelesaian/    tercatat/  penyelesaian/ 
      Estimated %    Carrying  Estimated year of 
      of completion    amount  completion 
             

Prasarana jalan dan jembatan  60% - 99%    313 2022  Land improvements and bridges 
           Bangunan  0,0056% - 99%    3.269 2021 - 2022  Buildings 

Kendaraan dan alat berat  15% - 99%    26 2021  Vehicles and heavy equipment 
          

  Total       3.608   Total 
            

 
       31 Desember 2019/December 31, 2019 
                  

      Perkiraan %    Jumlah  Tahun perkiraan 
      penyelesaian/    tercatat/  penyelesaian/ 
      Estimated %    Carrying  Estimated year of 
      of completion    amount  completion 
             

 Prasarana jalan dan jembatan  90% - 99%    667 2020  Land improvements and bridges 
 Bangunan  90% - 99%    27.727 2020  Buildings  
 Mesin   90%    1.852 2020  Machinery 

          

Total      30.246  Total 
          

 
 Pada tanggal 31 Juli 2022 nilai perolehan aset tetap 

Kelompok Usaha yang telah disusutkan penuh 
namun masih digunakan adalah sebesar Rp29.323 
(31 Desember 2021, 2020 dan 2019: masing-
masing Rp25.730,  Rp19.284, dan Rp14.257) yang 
terutama terdiri atas prasarana jalan dan jembatan, 
bangunan, mesin, kendaraan, alat berat, dan 
perabot dan peralatan.  

  As of July 31, 2022, the costs of the Group’s fixed 
assets that have been fully depreciated but are still 
being utilized amounted to Rp29,323 (December 31, 
2021, 2020 and 2019: Rp25,730,  Rp19,284, and 
14,257, respectively) which mainly consist of land 
improvements and bridges, buildings, machinery, 
vehicles, heavy equipments, furniture, fixtures, and 
equipment. 
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13. ASET TETAP - NETO (lanjutan)  13. FIXED ASSETS - NET (continued) 
 

 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2019, entitas anak mengkapitalisasi 
biaya bunga pinjaman sebagai bagian dari biaya 
perolehan aset dalam pembangunan sebesar 
Rp3.754. Kisaran tingkat kapitalisasi di tahun 2019 
adalah sebesar 9,98%.  

  For the year ended December 31, 2019, the 
subsidiaries capitalized borrowing costs as part of 
the acquisition cost of construction in progress 
amounting to Rp3,754. The capitalization rate in 
2019 is 9.98%. 

 
 Jenis pemilikan hak atas tanah milik Kelompok 

Usaha berupa HGU yang berlaku sampai dengan 
tahun 2048 dan 2049. Manajemen Kelompok Usaha 
berpendapat bahwa hak atas tanah tersebut dapat 
diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo. 

  The Group’s title of ownership on its land rights are 
in the form of HGU which valid until 2048 and 2049. 
The Group’s management is of the opinion that the 
terms of these land rights can be renewed/extended 
upon their expiration. 

 
 Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa 

tidak terdapat kejadian dan keadaan yang mungkin 
menyebabkan penurunan potensial atas aset tetap. 
Oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan atas 
kerugian penurunan nilai aset tetap pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019. 

  The Group’s management is of the opinion that 
there is no event and circumtances which may 
caused potential impairment on the value of fixed 
assets. Thus, no allowance for impairment losses of 
fixed assets is necessary as of  
July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 and 
2019. 

 
 Pada tanggal 31 Juli 2022, aset tetap (hak atas 

tanah, prasarana jalan dan jembatan dan bangunan 
tertentu) digunakan sebagai jaminan atas fasilitas 
pinjaman yang diperoleh dari NSP, BSP dan PMM, 
entitas anak, dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
(Catatan 21). 

  As of July 31, 2022 fixed assets (certain land rights, 
land improvements and bridges and buildings) are 
used as collateral for loan facilities obtained by NSP, 
BSP and PMM, subsidiaries, from PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk (Note 21). 

 
 Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 

aset tetap (hak atas tanah, prasarana jalan dan 
jembatan dan bangunan tertentu) digunakan 
sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang 
diperoleh dari NSP, BSP dan PMM, entitas anak, 
dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
(Catatan 16 dan 21). 

  As of December 31, 2021, 2020 and 2019, fixed 
assets (certain land rights, land improvements and 
bridges and buildings) are used as collateral for loan 
facilities obtained by NSP, BSP and PMM, 
subsidiaries, from PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk (Notes 16 and 21). 

 
 Pada tanggal 31 Juli 2022, beberapa aset tetap 

Kelompok Usaha berupa bangunan, mesin dan 
kendaraan dan alat berat, telah diasuransikan 
kepada PT Kalibesar Raya Utama, PT Avrist  
General Insurance, PT Asuransi Astra Buana,  
PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Wahana 
Tata, PT Asuransi Umum Mega, dan PT BRI 
Asuransi, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran 
dan risiko kerugian lainnya berdasarkan suatu paket 
polis tertentu dengan nilai pertanggungan sebesar 
Rp478.311 (31 Desember 2021, 2020 dan 2019: 
masing-masing Rp472.042, Rp352.619 dan 
US$323.586,50 (angka penuh), dan Rp175.567 dan 
US$350.852 (angka penuh)). Manajemen Kelompok 
Usaha berpendapat bahwa nilai pertanggungan 
tersebut cukup untuk menutup kemungkinan atas 
risiko kebakaran dan risiko kerugian lainnya. 

  As of July 31, 2022, certain fixed assets owned by 
the Group’s such as buldings, machinery and 
vehicles and heavy equipment have been insured 
by PT Kalibesar Raya Utama, PT Avrist  General 
Insurance, PT Asuransi Astra Buana,  
PT Asuransi Raksa Pratikara, PT Asuransi Wahana 
Tata, PT Asuransi Umum Mega, and PT BRI 
Asuransi, third parties, to cover possible losses due 
to fire and other risks under a policy package with 
insurance coverage totalling to Rp478,311  
(Desember 31, 2021, 2020 and 2019: Rp472,042, 
Rp352,619 and US$323,586.50 (full amount), and 
Rp175,567 and US$350,852 (full amount), 
respectively). Management of the Group is of the 
opinion that the insurance coverage is adequate to 
cover any possible losses that may arise from the 
said insured risks. 
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14. PIUTANG PLASMA  14. PLASMA RECEIVABLES 
 

Akun ini terdiri dari:  This account consist of: 
     
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                 
 Saldo awal   20.696   10.788   8.465   20.966   Beginning balance 

 Penambahan   58.396   16.426   3.921   4.499   Addition 

 Pembayaran   (37)  (6.518)  (1.598)  (17.000)  Payment 

                   

 Saldo akhir   79.055   20.696   10.788   8.465   Ending balance 
                 

 
 Kebijakan pemerintah Indonesia mewajibkan 

perusahaan perkebunan untuk membangun area 
perkebunan plasma. Sehubungan dengan kebijakan 
tersebut, NSP, BSP dan PMM, entitas anak (secara 
bersama-sama disebut sebagai “Perusahaan Inti”), 
memiliki komitmen dengan KUD dan beberapa 
Kelompok Tani (“Poktan”) yang mewadahi petani 
plasma untuk mengembangkan perkebunan 
plasma. 

  The Indonesian government policy requires the 
plantations companies to develop plasma 
plantations. Relative to this, NSP, BSP and PMM, 
subsidiaries (collectively referred to as the “Nucleus 
Companies”), have commitments with several KUD 
and Kelompok Tani (“Poktan”) representing the 
plasma farmers to develop plantations under the 
plasma scheme. 

 
Pembiayaan atas pengembangan perkebunan 
plasma ini diperoleh melalui pinjaman dari bank 
maupun pembiayaan langsung oleh Perusahaan Inti. 
Perusahaan Inti memberikan jaminan perusahaan 
(corporate guarantee) berupa avalist untuk 
pelunasan pinjaman atas pembiayaan yang 
diperoleh dari bank.  

  The financing of these plasma plantations are 
provided by the banks or Nucleus Companies. 
Nucleus Companies, provide corporate guarantees 
as avalist to the related credit facilities provided by 
the bank. 

 
Pada saat perkebunan plasma telah menghasilkan, 
petani plasma berkewajiban untuk menjual seluruh 
hasil perkebunan tersebut kepada Perusahaan Inti, 
dan melunasi angsuran atas fasilitas pinjaman 
investasi yang diberikan oleh bank atau Perusahaan 
Inti sesuai skema pembiayaan tiap-tiap proyek 
dengan menggunakan dana yang dipotong dari 
penjualan hasil perkebunan plasma tersebut. 

  When the plasma plantations start to mature, the 
plasma farmers are obliged to sell all their harvests 
to the respective Nucleus Companies, and shall 
repay the installments for the credit investment 
facilities obtained from the bank or the Nucleus 
Companies in accordance with the scheme of the 
plasma plantations development using funds 
deducted from the proceeds of the said sales of 
plasma plantations’ harvests. 

 
Perusahaan Inti juga memberikan pinjaman kepada 
petani plasma untuk dana pengembangan kebun dan 
untuk membayar angsuran pinjaman dan beban 
bunga yang timbul dari pinjaman di atas kepada 
masing-masing bank, karena hasil penjualan TBS 
dari perkebunan plasma terkait belum mencukupi 
untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut 
di atas. Pinjaman tersebut akan dilunasi oleh masing-
masing KUD dan Poktan pada saat hasil penjualan 
TBS dari perkebunan plasma tersebut sudah 
menghasilkan arus kas neto yang positif. 

  Nucleus Companies also provide loans to the 
respective plasma farmers to develop the plasma 
plantations and to repay the loan installments and 
the related interest charges to the respective banks, 
since the deductions from the proceeds from FFB 
sales are not yet sufficient to cover the above-
mentioned expenditures. These loans will be repaid 
by the respective KUD and Poktan when the FFB 
sales from the said plasma plantations are already 
providing positive net cash flows. 

 
  



 
 

  The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language. 

 
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 
CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 

dan 2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan 
yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  

kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS 

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, 
and 2019 and For the Seven-month Periods 
Ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited)  

and For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 

90 

 

14. PIUTANG PLASMA (lanjutan)  14. PLASMA RECEIVABLES (continued) 
 

Manajemen Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa 
seluruh piutang plasma dapat terealisasi sehingga 
tidak perlu dibentuk penyisihan kerugian penurunan 
nilai. 

  The Group’s management is of the opinion that 
plasma receivables are fully recoverable hence no 
allowance have been provided.       

   
Pihak/ 
Parties 

 Perjanjian/ 
Agreement 

 Tanggal/ 
Date 

 Lokasi/ 
Location 

 Jangka waktu/ 
Term 

Koperasi 
Bina 
Usaha 

 09/Kop.BU-
SPK/IV/2013 

 8 April 2013/ 
April 8, 2013 

 Desa Persiapan Embang Batarung Jaya, 
Kecamatan Kotabesi, Kabupaten 
Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan 
Tengah 

 30 tahun sejak 
tanggal perjanjian 
ditandatangani/ 
30 years from the 
date the agreement 
was signed 
 

Kelompok 
Tani 
Subur 
Makmur 
Abadi 

 003/Kel.TAN
I SMA-
SPk/II/ 
2020 

 6 Februari 
2020/ 
February 6, 
2020 

 Baamang Hulu-Kecamatan Baamang, 
Kelurahan Kota Besi Hulu, Desa Kandan, 
Camba, Soren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, 
Rasau Tumbuh- Kecamatan Kota Besi, Desa 
Tehang, Kabuau dan Manjalin - Kecamatan 
Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur 

 30 tahun sejak 
tanggal perjanjian 
ditandatangani/ 
30 years from the 
date the agreement 
was signed 
 

Kelompok 
Tani Maju 
Bersama 

 04/Kel.TANI 
MB-SPK/II/ 
2020 

 6 Februari 
2020/ 
February 6, 
2020 

 Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, 
Camba, Soren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, 
Rasau Tumbuh, Desa Tehang, Kabuau dan 
Manjalin 

 30 tahun sejak 
tanggal perjanjian 
ditandatangani/ 
30 years from the 
date the agreement 
was signed 
 

Kelompok 
Tani 
Lampang 
Pambelu
m Simpur 

 018/Kel.Tani 
LBPL-SPK/ 
VII/2022 

 26 Juli 2022/ 
July 26, 2022 

 Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, 
Camba, Soren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, 
Rasau Tumbuh -Kecamatan Kota Besi, Desa 
Tehang, Kabuau dan Menjalin - Kecamatan 
Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Provinsi Kalimantan Tengah 

 30 tahun sejak 
tanggal perjanjian 
ditandatangani/ 
30 years from the 
date the agreement 
was signed 
 

Kelompok 
Tani 
Menjalin 
Berkah 

 NSP/JKTO/ 
035/11/2020 

 14 Desember 
2020/ 
December 14, 
2020 

 Kelurahan Kotabesi Hulu, Desa Kandan, 
Camba, Soren, Simpur, Hanjalipan, Palangan, 
Rasau Tumbuh - Kecamatan Kota Besi, Desa 
Tehang, Kabuau dan Manjalin - Kecamatan 
Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Propinsi Kalimantan Tengah 

 30 tahun sejak 
tanggal perjanjian 
ditandatangani/ 
30 years from the 
date the agreement 
was signed 
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15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA  15. OTHER NON-CURRENT ASSETS 
     

Akun ini terdiri dari:  This account consist of: 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                  
   Aset pengampunan pajak   39.728   39.728   39.728   39.728   Tax amnesty assets 
   Uang muka proyek   23.039   3.424   2.322   2.097   Advance project 
   Deposito berjangka yang  
    dibatasi penggunaannya   10.384   -   -   -   Restricted time deposit 
   Uang muka proyek               Advance of 
    perkebunan plasma   10.085   2.233   100   100                     plasma plantation’s project  
   Pembibitan   6.291   6.707   9.999   17.027   Nursery 
   Pembukaan lahan   3.784   2.159   1.930   9.087   Land clearing 

   Uang muka pemasok   225   461   2   -   Advance for supplier 
   Lain-lain   13.193   11.164   11.162   11.223   Others 

                   

   Total    106.729   65.876   65.243   79.262   Total 
                 

 
Aset pengampunan pajak merupakan nilai aset neto 
yang timbul dari program pengampunan pajak 
dimana Kelompok Usaha berpartisipasi pada tahun 
2016 dan 2017. Aset pengampunan pajak Kelompok 
Usaha berupa tanaman produktif, aset persiapan 
lahan perkebunan kelapa sawit dan kas. 

  Tax amnesty assets represent the net asset value 
arising from the tax amnesty program which the 
Group participated in 2016 and 2017. The Group’s 
tax amnesty assets represent bearer plants, land 
clearing for palm oil plantations and cash.  

 
 Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 

merupakan deposito yang ditempatkan pada  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang dibatasi 
penggunaannya dan penarikannya sehubungan 
dengan fasilitas utang bank jangka panjang yang 
diperoleh NSP, BSP dan PMM, entitas anak, dari  
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 21). 

  Restricted time deposit represents time deposit 
placed in PT Bank Mandiri Persero (Tbk) which is 
restricted for use and withdrawal in connection with 
long-term bank loan facility obtained by NSP, BSP 
and PMM, subsidiaries, from PT Bank Mandiri 
(Persero) Tbk (Note 21). 

 
 Deposito berjangka dikenakan tingkat bunga 

tahunan sebesar 2,50% untuk periode tujuh bulan 
yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022. 

  Time deposit earns annual interest rate by 2.50% for 
the seven-month period ended July 31, 2022. 

   
 Lain-lain terutama terdiri dari uang muka persiapan 

proyek perkebunan kelapa sawit. 
  Others mainly consist of advance payment for 

preparation of oil palm plantation’s project. 
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16. UTANG BANK JANGKA PENDEK  16. SHORT-TERM BANK LOANS 
   

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai 
berikut:  

  The details of short-term bank loans are as follows:  

   
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Rupiah               Rupiah 
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk               PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 
 (“Bank Mandiri”)   40.000   -   -   -   (“Bank Mandiri”) 
PT Bank Rakyat Indonesia               PT Bank Rakyat Indonesia 
 (Persero) Tbk (“Bank BRI”)   -   -   99.977   99.999   (Persero) Tbk (“Bank BRI”) 

                   

Total    40.000   -   99.977   99.999   Total 
                

Suku bunga rata-rata               Average interest rate 
Bank Mandiri   2,75%   -   -   -   Bank Mandiri 
Bank BRI   -   -   9,50%   9,50% - 10,75%   Bank BRI 
 
 

 Bank Mandiri   Bank Mandiri 
   
 Fasilitas kredit   Credit facilities 
   
 Berdasarkan perjanjian KASB  

No. WCO.KP/418/KSB/2022 tanggal 28 Juli 2022, 
NSP, entitas anak, memperoleh fasilitas KASB dari  
Bank Mandiri dengan maksimum pinjaman sebesar 
Rp40.000. 

  Based on KASB loan agreement  
No. WCO.KP/418/KSB/2022  dated July 28, 2022, 
NSP, a subsidiary, obtained KASB facility from Bank 
Mandiri with maximum amount of Rp40,000. 

   
 Jaminan   Collateral 
   
 Pada tanggal 31 Juli 2022, fasilitas ini dijamin 

dengan deposito berjangka yang dibatasi 
penggunaannya senilai Rp40.000 (Catatan 11). 

  As of July 31, 2022, this facility is secured by 
restricted time deposit amounted to Rp40,000  
(Note 11). 

   
Pembatasan  Covenants 

 
Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri 
menyatakan pembatasan tertentu yaitu NSP, entitas 
anak tidak dapat menjaminkan deposito kepada 
pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
Bank Mandiri. 

 The loan agreements with Bank Mandiri provide for 
restriction which is NSP, a subsidiary is prohibited 
to guarantee a deposit to other parties without the 
the consent of Bank Mandiri. 

 
 Bank BRI   Bank BRI 

 

 Fasilitas kredit   Credit facilities 
 

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja  
No. 25 tanggal 9 September 2016, NSP, entitas 
anak, memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari  
Bank BRI dengan maksimum pinjaman sebesar 
Rp50.000.  

  Based on deed of working capital agreement  
No. 25 dated September 9, 2016, NSP, a subsidiary, 
obtained working capital credit facility from Bank BRI 
with maximum amount of Rp50,000.  
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16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)  16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued) 
 

 Bank BRI (lanjutan)   Bank BRI (continued) 
 

 Fasilitas kredit (lanjutan)   Credit facilities (continued) 
 

Berdasarkan akta perjanjian kredit modal kerja 
Withdrawal Approval (“WA”)  dan fasilitas supply 
chain financing No. 71 tanggal 19 Desember 2018, 
NSP, entitas anak, memperoleh fasilitas kredit 
modal kerja WA dari Bank BRI dengan maksimum 
pinjaman sebesar Rp50.000.  

 Based on deed of working capital credit of 
Withdrawal Approval (“WA”) agreement and supply 
chain financing facility No. 71 dated  
December 19, 2018, NSP, a subsidiary, obtained 
working capital credit WA facility from Bank BRI with 
maximum amount of Rp50,000. 

   
Pada tanggal 27 September 2019, NSP, entitas 
anak, dan Bank BRI setuju untuk melakukan 
restrukturisasi atas fasilitas pinjaman dan addendum 
perjanjian tersebut yang telah diaktakan pada 
tanggal 30 September 2019.  

 On September 27, 2019, NSP, a subsidiary, and 
Bank BRI agreed to restructure the credit loan 
facility and the addendum of which was notarized on 
September 30, 2019. 
 

 
Pada tanggal 3 Desember 2019, Bank BRI 
menyetujui penurunan suku bunga pinjaman atas 
seluruh fasilitas pinjaman yang berlaku efektif dari 
tanggal 1 November 2019.  

 On December 3, 2019, Bank BRI agreed to 
decrease the loan interest rate of all loan facilities 
which is effective from November 1, 2019. 

   
Pada tanggal 15 April 2021, NSP, entitas anak, dan 
Bank BRI setuju untuk melakukan penataan ulang 
fasilitas kredit modal kerja pembelian TBS dan kredit 
modal kerja WA digabung menjadi kredit modal 
kerja credit overeencomst (“CO”) menurun dengan 
maksimum pinjaman sebesar Rp100.000, yang 
akan diangsur selama 33 bulan, terhitung sejak 9 
Maret 2021 hingga 8 Maret 2024. Sehingga pada 
tanggal 31 Desember 2021, fasilitas tersebut dicatat 
sebagai bagian dari “Utang bank jangka panjang” 
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian 
(Catatan 21). 

 On April 15, 2021, NSP, a subsidiary and Bank BRI 
agreed to reprofile the kredit modal kerja pembelian 
TBS and kredit modal kerja WA to be merged into 
kredit modal kerja credit overeencomst (“CO”) 
menurun with maximum amount of Rp100,000, 
which will be paid by installment for 33 months,  start 
from March 9, 2021 to March 8, 2024. As of 
December 31, 2021, those facilities are presented 
as part of “Long-term bank loans” in the 
consolidated statement of financial position  
(Note 21). 

   
Tujuan pinjaman ini adalah: 
1. Modal kerja pembiayaan pembelian tandan 

buah segar. 
2. Pembiayaan pabrik pengolahan kelapa sawit. 
3. Pembiayaan pengadaan pupuk dan 

agrochemical. 

 The purpose of this loan: 
1. Working capital to finance purchasing of fresh 

fruit bunches. 
2. Palm oil mill processing financing. 
3. Financing the procurement of fertilizers and 

agrochemicals. 
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16. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)  16. SHORT-TERM BANK LOANS (continued) 
 

 Bank BRI (lanjutan)   Bank BRI (continued) 
 

 Fasilitas kredit (lanjutan)   Credit facilities (continued) 
 

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019, NSP, entitas 
anak, telah melakukan pembayaran utang bank 
jangka pendek kepada Bank BRI sebagai berikut: 

 For the years ended December 31, 2021, 2020 and 
2019, NSP, a subsidiary has made a payment of the 
short-term bank loans to Bank BRI as follows: 

 
      31 Desember 2021/  31 Desember 2020/   31 Desember 2019/    
      December 31, 2021  December 31, 2020   December 31, 2019    
              

Bank BRI     -   19.553   -   Bank BRI 
 

 Jaminan   Collateral 
   

Fasilitas pinjaman dari Bank BRI di atas dijamin 
dengan piutang usaha, persediaan, tanaman 
produktif, aset tetap (hak atas tanah, prasarana 
jalan dan jembatan dan bangunan tertentu), 
kepemilikan modal saham NSP oleh Perusahaan 
dan corporate guarantee (Catatan 5, 7, 12 dan 13).  

 The above loan facility from Bank BRI is secured by 
trade receivables, inventories, bearer plants, fixed 
assets (certain land rights, land improvements and 
bridges and buildings), share capital of NSP owned 
by the Company and corporate guarantee  
(Notes 5, 7, 12 and 13).  

 
Pembatasan  Covenants 
   
Perjanjian pinjaman dengan Bank BRI juga 
menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, 
NSP, entitas anak, diharuskan untuk memperoleh 
persetujuan tertulis sebelumnya dari bank 
sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, 
seperti, antara lain, penggabungan usaha, 
penjualan atau pengalihan aset tetap utama, 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan 
perubahan anggaran dasar. 

 The loan agreements with Bank BRI provide for 
certain restrictions such as, among others, 
requirement for NSP, a subsidiary, to obtain prior 
written approval from the bank in relation with 
certain transactions such as, among others, merger, 
sale or transfer of main fixed assets, grants and loan 
to third parties and changes in its articles of 
association. 

   
NSP, entitas anak, juga diharuskan untuk 
mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu 
yaitu current ratio minimum sebesar 100% dan debt 
to equity ratio maksimum sebesar 300%. 

 NSP, a subsidiary, is also required to maintain 
certain financial ratios, which are current ratio at the 
minimum by 100% and debt to equity ratio at the 
maximum by 300%. 

   
Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman  Compliance to loan covenants 
   
Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
NSP, entitas anak, memperoleh waiver dari Bank 
BRI atas tidak terpenuhinya rasio keuangan 
tertentu. 

 As of December 31, 2021, 2020 and 2019, NSP, a 
subsidiary, obtained waiver from Bank BRI in 
respect to non-compliance with certain financial 
ratios. 
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17. UTANG USAHA  17. TRADE PAYABLES 
   

Utang usaha terutama timbul atas pembelian TBS, 
bahan baku, bahan pendukung dan bahan lainnya 
yang dibutuhkan untuk operasi Kelompok Usaha, 
dengan rincian sebagai berikut:  

 Trade payables primarily arise from purchases of 
FFB, raw materials, supplies and other materials 
required for the Group’s operations, with the 
following details: 

 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Pihak ketiga               Third parties 
 Rupiah               Rupiah 
 PT Saraswati Anugerah Makmur  44.778   77.336   90.383   105.763   PT Saraswati Anugerah Makmur 
 PT Agrochem Mega Globalindo  15.274   1.802   7.304   -   PT Agrochem Mega Globalindo 
 PT Anugerah Pupuk Makmur   5.430   4.243   -   -   PT Anugerah Pupuk Makmur 
 CV Mega Murni Kimia   2.380   3.586   319   309   CV Mega Murni Kimia 
 PT Galatta Lestarindo   1.413   2.070   4.073   4.199    PT Galatta Lestarindo 
 PT Panca Agro Niaga Lestari   1.078   706   -   825   PT Panca Agro Niaga Lestari 
 PT Agrimas Utama Indonesia   990   -   -   -   PT Agrimas Utama Indonesia 
 PT Sasco Indonesia   825   8.062   -   9.391   PT Sasco Indonesia 
 Koperasi Bina Usaha   551   688   3.707   1.578   Koperasi Bina Usaha 
 PT Centa Brasindo Abadi   -   652   761   1.169    PT Centa Brasindo Abadi 
 PT Gerrindo Surya Makmur   -   -   2.151   -   PT Gerrindo Surya Makmur 
 PT Agri Hikay Indonesia    -   -   1.559   -   PT Agri Hikay Indonesia 
 PT Borneo Lancar Abadi   -   -   1.543   2.901   PT Borneo Lancar Abadi 
 Lain-lain (saldo dibawah                Others (balances 
   Rp500 juta)   3.827   6.044   7.798   20.392   below Rp500 million) 
 

 Dolar AS               US Dollar 
 Mackenzie Industries Sdn. Bhd.  -   -   -   1.130   Mackenzie Industries Sdn. Bhd. 

                   

Total    76.546   105.189   119.598   147.657   Total 
                

 
Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:  The aging analysis of trade payables are as follows: 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Lancar   66.072   81.828   60.311   51.422   Current 
Telah jatuh tempo               Overdue : 
 1 - 30 hari   4.296   8.001   710   22.871   1- 30 days 
 31 - 60 hari   2.829   4.457   2.905   9.489   31 - 60 days 
 61 - 90 hari   126   2.488   738   10.499   61 - 90 days 
 Lebih dari 90 hari   3.223   8.415   54.934   53.376   More than 90 days 
                

Total    76.546   105.189   119.598   147.657   Total 
                

 
Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga 
dan umumnya dikenakan syarat pembayaran antara 
7 hari sampai dengan 90 hari. 

 Trade payables are unsecured, non-interest bearing 
and generally on 7 days to 90 days terms of 
payment. 

 
 

18. UTANG LAIN-LAIN  18. OTHER PAYABLES 
 

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
    
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Pihak ketiga               Third parties 
 Rupiah               Rupiah 
 Kontraktor   30.000   33.825   44.568   46.108   Contractor 
 Lain-lain   17   1.011   10   -   Others 
                

Total    30.017   34.836   44.578   46.108   Total 
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18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)  18. OTHER PAYABLES (continued) 
 

 Lain-lain terutama terdiri dari utang atas pembelian 
 perabot dan peralatan. 

  Others mainly consist of payable from purchase of 
furniture, fixtures and equipment. 

   
Utang lain-lain tidak dijamin dan tidak dikenakan 
bunga. 

 Other payables are unsecured and non-interest 
bearing. 

 
 

19. LIABILITAS KONTRAK  19. CONTRACT LIABILITIES 
 

Pada tanggal 31 Juli 2022, liabilitas kontrak 
merupakan uang muka penjualan yang diterima dari 
pelanggan, yaitu PT Sinar Mas Agro Resources and 
Technology Tbk dengan kontrak No. PRSM/SC-
CPO/07/22/033 sebesar Rp11.570 (31 Desember 
2021, 2020 dan 2019: PT Sinar Jaya Inti Mulya 
sebesar Rp143, nihil, dan PT Sinar Mas Agro 
Resources and Technology Tbk sebesar Rp13.861). 

 As of July 31, 2022, contract liabilities represent 
sales advance from customer with contract  
No. PRSM/SC-CPO/07/22/033 of PT Sinar Mas 
Agro Resources and Technology Tbk amounting to 
Rp11,570 (December 31, 2021, 2020 and 2019:  
PT Sinar Jaya Inti Mulya amounting to Rp143, nil, 
and PT Sinar Mas Agro Resources and Technology 
Tbk amounting to Rp13.861). 

 
 

20. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN 
KERJA JANGKA PENDEK 

 20. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM 
EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY 

   
Beban akrual  Accrued expenses 
   
Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 

         
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Bunga   3.735   6.085   6.297   5.987   Interest 
Jasa profesional   1.854   2.118   2.481   1.552   Profesional fee  
Lain-lain   3   449   666   668   Others 

                   

Total    5.592   8.652   9.444   8.207   Total 
                

 
Beban akrual tidak dikenakan bunga dan tidak 
dijaminkan. 

 Accrued expenses are non-interest bearing and 
unsecured. 

   
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek  Short-term employee benefits liability 
   
Akun ini terutama terdiri dari beban gaji, upah dan 
pensiun untuk karyawan. 

 This account mainly represents accruals for 
employee’s salaries, wages and pension. 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG  21. LONG-TERM BANK LOANS 
 

 Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai 
 berikut: 

  The details of long-term bank loans are as follows: 

     
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Rupiah               Rupiah 
Bank Mandiri   2.086.700   -   -   -   Bank Mandiri 
Bank BRI   -   2.157.365   2.128.125   2.111.975   Bank BRI 
Dikurangi biaya tangguhan                Less deferred charges  
 atas utang bank   (5.092)  (4.118)  (5.317)  (6.514)   on bank loans 
                
Total utang bank jangka panjang  2.081.608   2.153.247   2.122.808   2.105.461   Total long-term bank loans 
 
Jatuh tempo dalam waktu  
 satu tahun   92.974   165.632   61.632   55.141   Current maturities 
Dikurangi biaya transaksi                  
 yang belum diamortisasi   (646)  (1.246)  (610)  (614) Less unamortized transaction costs 
                
Jatuh tempo dalam waktu 
 satu tahun - neto   92.328   164.386   61.022   54.527   Current maturities - net 
                

Total utang bank jangka  
 panjang, setelah dikurangi  
 bagian yang jatuh tempo                Long-term portion - net 
 dalam satu tahun - neto   1.989.280  1.988.861  2.061.786  2.050.934   of current maturities 
                

 

Bank Mandiri   Bank Mandiri 
   
Fasilitas kredit  Credit facilities 
   
Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi (“KI”) 
No. 21, 22 dan 23 tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden 
Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., NSP, 
entitas anak, memperoleh beberapa fasilitas KI dari 
Bank Mandiri. 

 Based on deed of investment credit agreement  
No. 21, 22 and 23 dated June 28, 2022 of Raden 
Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., NSP, a 
subsidiary, obtained several investment credit 
facilities from Bank Mandiri. 

   
Berdasarkan akta perjanjian KI No. 45, 46 dan 47 
tanggal 28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., BSP, entitas anak, 
memperoleh beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 

 Based on deed of investment credit agreement  
No. 45, 46 and 47 dated June 28, 2022 of Raden 
Roro Yuliana Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., BSP, a 
subsidiary, obtained several investment credit 
facilities from Bank Mandiri. 

   
Berdasarkan akta perjanjian KI No. 35 tanggal  
28 Juni 2022 oleh Raden Roro Yuliana Tutiek Setia 
Murni, S.H., M.H., PMM, entitas anak, memperoleh 
beberapa fasilitas KI dari Bank Mandiri. 

 Based on deed of investment credit agreement  
No. 35 dated June 28, 2022 of Raden Roro Yuliana 
Tutiek Setia Murni, S.H., M.H., PMM, a subsidiary, 
obtained several investment credit facilities from 
Bank Mandiri. 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
   

Bank Mandiri (lanjutan)   Bank Mandiri (continued) 
   
Fasilitas kredit (lanjutan)  Credit facilities (continued) 

 
       Batas       
       maksimum    Periode/Period  

       kredit/         
    Jenis fasilitas/    Maximum    Awal/    Akhir/    Tujuan/ 
    Facility type    credit limit     Beginning    Ending    Purpose 
                 

 Entitas anak/Subsidiaries     

 NSP 
 KI kebun inti kelapa sawit    931.500   28 Juni 2022/   23 Desember 2030/   Pembiayaan tanaman 
          June 28, 2022   December 23, 2030   kelapa sawit/ 
                Financing of oil 
                palm plantation 
 
 KI pabrik kelapa sawit    125.000   28 Juni 2022/   28 Desember 2026/   Pembiayaan mesin dan 
          June 28, 2022   December 28, 2026   peralatan pabrik 
                kelapa sawit/ 
                Financing of machineries 
                and equipment of 
                oil palm mill 
 
 KI terminal khusus CPO    35.000   28 Juni 2022/  23 Desember, 2027/   Pembiayaan terminal 
          June 28, 2022   December 23, 2027   khusus CPO/ 
                Construction of CPO 
                special terminal 
 
 BSP 
 KI kebun inti kelapa sawit    632.200   28 Juni 2022/   23 Desember 2030/   Pembiayaan tanaman 
          June 28, 2022   December 23, 2030   kelapa sawit/ 
                Financing of oil 
                palm plantation 
 
 KI pabrik kelapa sawit    150.000   28 Juni 2022/   27 Juni 2029/   Pembiayaan 
          June 28, 2022   June 27, 2029   pembangunan pabrik 
                kelapa sawit/ 
                Financing of construction 
                of oil palm mill 
 
 KI terminal khusus CPO    41.250   28 Juni 2022/   27 Juni 2029/   Pembangunan 
          June 28, 2022   June 27, 2029   terminal khusus CPO/ 
                Construction of CPO 
                special terminal 
 PMM 
 KI I kebun inti kelapa sawit    363.000   28 Juni 2022/   23 Desember 2030/   Pembiayaan tanaman 
          June 28, 2022   December 23, 2030   kelapa sawit/ 
                Financing of oil 
                palm plantation 
 
 KI II KI kebun inti kelapa sawit    150.000   28 Juni 2022/   23 Desember 2030/   Pembiayaan tanaman 
          June 28, 2022   December 23, 2030   kelapa sawit/ 
                Financing of oil 
               palm plantation 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022, suku bunga kontraktual 
dari fasilitas pinjaman diatas adalah 8%. 

 As of July 31, 2022, the contractual interest rate of 
the above mentioned loan facilities is 8%. 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
   

Bank Mandiri (lanjutan)   Bank Mandiri (continued) 
 

Fasilitas kredit (lanjutan)  Credit facilities (continued) 
 

Berdasarkan surat No. CMB.CM4/PA1.3304/2022, 
No. CMB.CM4/PA1.3305/2022 dan  
No. CMB.CM4/PA1.3306/2022, Bank Mandiri 
menyetujui penurunan suku bunga pinjaman atas 
seluruh fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh 
NSP, BSP dan PMM, entitas anak, dari semula 
8,25% menjadi 8,00% per tahun. Ketentuan ini 
berlaku efektif sejak tanggal 28 Juni 2022. 

 Based on letter No. CMB.CM4/PA1.3304/2022,  
No. CMB.CM4/PA1.3305/2022 and  
No. CMB.CM4/PA1.3306/2022, Bank Mandiri 
approved to decrease the loan interest rate of all 
facilities obtained by NSP, BSP and PMM, 
subsidiaries, from 8.25% to 8.00% per annum. This 
condition is effective from June 28, 2022. 

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat pembayaran 
utang bank jangka panjang kepada Bank Mandiri. 

 For the seven-month period ended July 31, 2022, 
there is no payment of the long-term bank loans to 
Bank Mandiri. 

 
Jaminan  Collateral 

 
Seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Mandiri di atas 
dijamin dengan tanaman produktif, aset tetap (hak 
atas tanah, prasarana jalan dan jembatan dan 
bangunan tertentu), kepemilikan modal saham NSP, 
BSP dan PMM oleh Perusahaan, corporate 
guarantee, cash deficit guarantee, dari pihak 
berelasi, personal guarantee atas nama Ir. Teguh 
Patriawan dan gadai saham atas nama Perusahaan 
dan Ir. Teguh Patriawan, Direktur Utama  
(Catatan 12 dan 13). 

 All of the above loan facilities from Bank Mandiri are 
secured by bearer plants, fixed assets (certain land 
rights, land improvements and bridges and 
buildings), share capital of NSP, BSP and PMM 
owned by the Company, corporate guarantee, cash 
deficit guarantee, from related parties, personal 
guarantee of Ir. Teguh Patriawan and pledge of 
shares by the Company and Ir. Teguh Patriawan, 
President Director (Notes 12 and 13). 

 

 
Pembatasan  Covenants 

 
Perjanjian pinjaman dengan Bank Mandiri juga 
menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, 
NSP, BSP dan PMM, entitas anak, diharuskan untuk 
memperoleh persetujuan tertulis dari bank 
sehubungan dengan transaksi-transaksi tertentu, 
seperti, antara lain, penggabungan usaha, 
penjualan atau pengalihan barang jaminan, 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan 
perubahan anggaran dasar. 

 The loan agreements with Bank Mandiri provide for 
certain restrictions such as, among others, 
requirement for NSP, BSP and PMM, subsidiaries, 
to obtain prior written approval from the bank in 
relation with certain transactions such as, among 
others, merger, sale or transfer of collateral assets, 
grants and loan to third parties and changes in its 
articles of association. 

 

Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, entitas anak, 
diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan 
tertentu yaitu debt-service coverage ratio lebih dari 
100%, ekuitas positif dan debt to equity ratio kurang 
dari atau sama dengan 300%. Selain itu, NSP, 
entitas anak, diwajibkan untuk menyerahkan 
deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya 
(Catatan 15). 

 As of July 31, 2022, NSP, a subsidiary, is required 
to maintain certain financial ratios, which are debt-
service coverage ratio more than 100%, positive 
equity and debt to equity ratio less than or equal to 
300%. In addition, NSP, a subsidiary, shall be 
obliged to submit a restricted time deposit (Note 15). 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
 

Bank Mandiri (lanjutan)   Bank Mandiri (continued) 
 

Pembatasan (lanjutan)  Covenants (continued) 
   

Pada tanggal 31 Juli 2022, BSP, entitas anak, 
diharuskan untuk mempertahankan rasio keuangan 
tertentu yaitu debt-service coverage ratio lebih dari 
100% dan ekuitas positif. Selain itu, BSP, entitas 
anak, diwajibkan untuk menyerahkan deposito 
berjangka yang dibatasi penggunaannya  
(Catatan 15). 

 As of July 31, 2022, BSP, a subsidiary, is required 
to maintain certain financial ratios, which are debt-
service coverage ratio more than 100% and positive 
equity. In addition, BSP, a subsidiary, shall be 
obliged to submit a restricted time deposit (Note 15). 

   
Pada tanggal 31 Juli 2022, PMM, entitas anak, 
diharuskan untuk mempertahankan ekuitas positif. 
Selain itu, PMM, entitas anak, diwajibkan untuk 
menyerahkan deposito berjangka yang dibatasi 
penggunaannya (Catatan 15). 

 As of July 31, 2022, PMM, a subsidiary, is required 
to maintain positive equity. In addition, PMM, a 
subsidiary, shall be obliged to submit a restricted 
time deposit (Note 15). 

   
Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman  Compliance to loan covenants 
   
Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, entitas anak, tidak 
dapat memenuhi persyaratan keuangan yang 
ditetapkan dan telah memperoleh persetujuan dari 
Bank Mandiri untuk melepas persyaratan tersebut. 
Pada tanggal 31 Juli 2022, BSP dan PMM, entitas 
anak, telah memenuhi persyaratan keuangan yang 
ditetapkan dalam perjanjian. 

 As of July 31, 2022, NSP, a subsidiary, was unable 
to fulfill the financial covenants stipulated and 
received approval from Bank Mandiri to waive such 
covenants. As of July 31, 2022, BSP and PMM, 
subsidiaries, were able to comply with the financial 
covenants as stipulated on the agreement. 

 
Bank BRI  Bank BRI 

 
Fasilitas kredit  Credit facilities 

 
       Batas       
       maksimum    Periode/Period  

       kredit/         
    Jenis fasilitas/    Maximum    Awal/    Akhir/    Tujuan/ 
    Facility type    credit limit    Beginning    Ending    Purpose 
                 

 Entitas anak/Subsidiaries 
  
 NSP 
 KI kebun lanjutan    743.640   12 Oktober 2015/   12 Oktober 2030/   Pembangunan kebun 
          October 12, 2015   October 12, 2030   kelapa sawit/ 
                Development of oil 
                palm plantation 
 
 Kredit transaksional khusus    311.250   13 Desember 2017/   28 Desember 2030/   Pembiayaan 
          December 13, 2017   December 28, 2030   operasional dan 
                pengembangan usaha/ 
                Financing of business 
              operation and development 
 
 KI PMKS    148.225   12 Oktober 2015/   12 Oktober 2026/   Refinancing dan biaya 
          October 12, 2015   October 12, 2026   pembangunan lanjutan 
                pabrik kelapa sawit/ 
                Refinancing and 
                oil palm plantation 
                development cost 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
 

Bank BRI (lanjutan)  Bank BRI (continued) 
 

Fasilitas kredit (lanjutan)  Credit facilities (continued) 
 
       Batas       
       maksimum    Periode/Period  

       kredit /         
    Jenis fasilitas/    Maximum    Awal/    Akhir/    Tujuan/ 
    Facility type    credit limit    Beginning    Ending    Purpose 
                 

 Entitas anak/Subsidiaries 
 (lanjutan/continued) 
 
 NSP (lanjutan/continued) 
 KI IDC kebun lanjutan    103.710   12 Oktober 2015/   12 Oktober 2030/   Pembangunan 
          October 12, 2015   October 12, 2030   kebun kelapa sawit/ 
                Construction of oil 
                palm plantation 
 
 Kredit modal kerja CO    100.000   9 Maret 2021/   8 Maret 2024/   Pembiayaan modal kerja 
   menurun       March 9, 2021   March 8, 2024   dan biaya pengolahan 
                pabrik kelapa sawit/ 
                Financing of working 
                capital and processing 
                cost of oil palm mill 
 
 KI terminal khusus    37.434   9 September 2016/   9 September 2027/  Pembangunan terminal  
          September 9, 2016   September 9, 2027   khusus CPO/ 
                Construction of CPO 
                special terminal 
 
 SCF CO menurun    27.000   12 Maret 2019/   28 Juni 2023/   Pengambilalihan hak 
          March 12, 2019   June 28, 2023   tagih pemasok pupuk 
                dan agrochemical/ 
                Cession of fertilizer and 
                agrochemical’s suppliers 
 
 KI terminal khusus IDC    4.602   9 September 2016/   9 September 2027/   Pembangunan terminal 
          September 9, 2016   September 9, 2027   khusus CPO/ 
                Construction of CPO 
                exclusive terminal 
 
 Kredit modal kerja    15.000   8 September 2016/   9 September 2023/   Pemeliharaan tanaman 
          September 8, 2016   September 9, 2023   menghasilkan/ 
                Upkeep of mature 
                plantation 
 BSP 
 KI tanaman dan non    574.951   19 Mei 2015 dan   27 April dan   Pembangunan kebun 
  tanaman (pokok dan IDC)    (2019:   9 September 2016/   8 September 2030/   kelapa sawit/ 
       611.793)   May 19, 2015 and   April 27 and   Development of oil 
          September 9, 2016   September 8, 2030   palm plantation 
 
 PMM 
 KI tanaman dan non    342.894   8 Mei 2015 dan   8 Mei dan   Pembangunan kebun 
  tanaman (pokok dan IDC)   (2020 dan/and 2019:   9 September 2016/   8 September 2025/   kelapa sawit/ 
       583.428)   May 8, 2015 and   May 8 and   Development of oil 
          September 9, 2016        September 8, 2025     palm plantation 
 
    

Kisaran suku bunga pinjaman dalam tahun 2022 
adalah 9,50% sampai dengan 10,75% per tahun 
(2021: 9,50% sampai dengan 10,25% per tahun, 
2020 dan 2019: 9,50% sampai dengan 10,75% per 
tahun). 

 The loan interest rate in 2022 are ranging from 
9.50% to 10.75% per annum (2021: 9.50% to 
10.25% per annum, 2020 and 2019: 9.50% to 
10.75% per annum). 
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
 

Bank BRI (lanjutan)  Bank BRI (continued) 
 

Fasilitas kredit (lanjutan)  Credit facilities (continued) 
Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi No. 21 
tanggal 23 Juli 2020, Bank BRI menyetujui 
restrukturisasi perjanjian kredit investasi BSP, 
entitas anak, dengan maksimum pinjaman menjadi 
Rp550.896 dan jangka waktu 15 tahun, termasuk 
grace period selama 5 tahun, sampai tanggal 27 
April 2030. 

 Based on deed of investment credit agreement  
No. 21 dated July 23, 2020, Bank BRI approved the 
restructurization of the investment credit agreement 
of BSP, a subsidiary, with maximum amount to 
become Rp550,896 and credit term of 15 years, 
include a grace period of 5 years, which due on April 
27, 2030. 

 
Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi No. 21 
tanggal 23 Juli 2020, Bank BRI menyetujui 
restrukturisasi perjanjian kredit investasi BSP, 
entitas anak, dengan maksimum pinjaman menjadi 
Rp550.896 dan jangka waktu 15 tahun, termasuk 
grace period selama 5 tahun, sampai tanggal 27 
April 2030. 

 Based on deed of investment credit agreement  
No. 21 dated July 23, 2020, Bank BRI approved the 
restructurization of the investment credit agreement 
of BSP, a subsidiary, with maximum amount to 
become Rp550,896 and credit term of 15 years, 
include a grace period of 5 years, which due on April 
27, 2030. 

   
Berdasarkan akta perjanjian kredit investasi No. 22 
tanggal 23 Juli 2020, Bank BRI menyetujui 
restrukturisasi perjanjian kredit investasi BSP, 
entitas anak, dengan maksimum pinjaman menjadi 
Rp24.055 dan jangka waktu 14 tahun, termasuk 
grace period selama 3 tahun, sampai tanggal 8 
September 2030. 

 Based on deed of investment credit agreement  
No. 22 dated July 23, 2020, Bank BRI approved the 
restructurization of the investment credit agreement 
of BSP, a subsidiary, with maximum amount to 
become Rp24,055 and credit term of 14 years, 
include a grace period of 3 years, which due on 
September 8, 2030. 

   
Pada tanggal 31 Desember 2021, fasilitas kredit 
milik NSP, entitas anak, yaitu kredit modal kerja CO 
menurun direklasifikasi menjadi utang bank jangka 
panjang. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam 
Catatan 16. 

 As of December 31, 2021, facility owned by NSP, a 
subsidiary, which is kredit modal kerja CO menurun 
are reclassified to long-term bank loans. Further 
details are disclosed in Note 16. 

   
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
Kelompok Usaha telah melakukan pembayaran 
utang bank jangka panjang kepada Bank BRI 
sebagai berikut: 

 For the seven-month period ended July 31, 2022 
and for the year ended December 31, 2021, 2020 
and 2019, the Group has made a payment of the 
long-term bank loans to Bank BRI as follows: 

 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
 
Bank BRI   2.155.270   81.392   24.319   59.962   Bank BRI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  The original consolidated financial statements included herein  
are in Indonesian language. 

 
PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 

DAN ENTITAS ANAKNYA 
CATATAN ATAS LAPORAN 

KEUANGAN KONSOLIDASIAN 
Tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, 

dan 2019 dan Untuk Periode Tujuh Bulan 
yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  

31 Desember 2021, 2020, dan 2019 
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  

kecuali dinyatakan lain) 

 PT NUSANTARA SAWIT SEJAHTERA Tbk 
AND ITS SUBSIDIARIES 

NOTES TO THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS 

As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020, 
and 2019 and For the Seven-month Periods 
Ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited)  

and For the Years Ended  
December 31, 2021, 2020, and 2019 

(Expressed in millions of Indonesian Rupiah,  
unless otherwise stated) 

 

103 

 

21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
 

Bank BRI (lanjutan)  Bank BRI (continued) 
 

 Jaminan   Collateral 
   

Seluruh fasilitas pinjaman dari Bank BRI diatas 
dijamin dengan piutang usaha, persediaan, 
tanaman produktif, aset tetap (hak atas tanah, 
prasarana jalan dan jembatan, dan bangunan 
tertentu) kepemilikan modal saham NSP, BSP dan 
PMM oleh Perusahaan, personal guarantee dan 
corporate guarantee (Catatan 5, 7, 12 dan 13). 

 All of the above loan facilities from Bank BRI are 
secured by trade receivables, inventories, bearer 
plants, fixed assets (certain land rights, land 
improvents and bridges, and buildings), share 
capital of NSP, BSP and PMM owned by the 
Company, personal guarantee and corporate 
guarantee (Notes 5, 7, 12 and 13). 

   
Pembatasan  Covenants 
   
Perjanjian pinjaman dengan Bank BRI juga 
menyatakan pembatasan tertentu yaitu, antara lain, 
NSP, BSP dan PMM, entitas anak, diharuskan untuk 
memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari 
bank sehubungan dengan transaksi-transaksi 
tertentu, seperti, antara lain, penggabungan usaha, 
penjualan atau pengalihan aset tetap utama, 
pemberian pinjaman kepada pihak ketiga dan 
perubahan anggaran dasar. 

 The loan agreements with Bank BRI provide for 
certain restrictions such as, among others, 
requirement for NSP, BSP and PMM, subsidiaries, 
to obtain prior written approval from the bank in 
relation with certain transactions such as, among 
others, merger, sale or transfer of main fixed assets, 
grants and loan to third parties and changes in its 
articles of association. 

 

 
Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, NSP, 
entitas anak, diharuskan untuk mempertahankan 
rasio keuangan tertentu yaitu current ratio minimum 
sebesar 100%, debt to equity ratio maksimum 
sebesar 300%, debt-service coverage ratio 
minimum sebesar 100% dan interest coverage ratio 
minimum sebesar 100%.  (2019: current ratio 
minimum sebesar 100% dan debt to equity ratio 
maksimum sebesar 300%).   

 As of December 31, 2021 and 2020, NSP, a 
subsidiary, is required to maintain certain financial 
ratios, which are current ratio at the minimum by 
100%, debt to equity ratio at the maximum by 300%, 
debt-service coverage ratio at the minimum by 
100% and interest coverage ratio at the minimum by 
100%.  (2019: current ratio at the minimum by 100% 
and debt to equity ratio at the maximum by 300%).   

 
Pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, 
BSP, entitas anak, diharuskan untuk 
mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu 
persentase beban umum dan administrasi serta 
biaya penjualan dibandingkan dengan penjualan 
adalah maksimal sebesar 13%. Sementara, untuk 
PMM, entitas anak, diharuskan untuk 
mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu 
current ratio minimum sebesar 100% dan debt to 
equity ratio maksimum sebesar 300%.  

 As of December 31, 2021, 2020 and 2019, BSP, a 
subsidiary, is required to maintain certain financial 
ratios, which are the percentage of general and 
administrative expenses and selling expense to 
sales at the maximum by 13%. Meanwhile, for PMM, 
a subsidiary, are required to maintain certain 
financial ratios, which are current ratio at the 
minimum by 100% and debt to equity ratio at the 
maximum by 300%.  
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21. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)  21. LONG-TERM BANK LOANS (continued) 
 

Bank BRI (lanjutan)  Bank BRI (continued) 
 

Kepatuhan atas syarat-syarat pinjaman  Compliance to loan covenants 
 

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, NSP 
dan PMM, entitas anak, memperoleh waiver dari 
Bank BRI atas tidak terpenuhinya rasio keuangan 
tertentu. Pada tanggal 31 Desember 2019, NSP, 
BSP dan PMM, entitas anak, memperoleh waiver 
dari Bank BRI atas tidak terpenuhinya rasio 
keuangan tertentu. 

 As of December 31, 2021 and 2020, NSP and PMM, 
subsidiaries, obtained waiver from Bank BRI in 
respect to non-compliance with certain financial 
ratios. As of December 31, 2019, NSP, BSP and 
PMM, subsidiaries, obtained waiver from Bank BRI 
in respect to non-compliance with certain financial 
ratios. 

 
Pelunasan  Settlement 

 
Pada tanggal 8 Juli 2022, seluruh fasilitas pinjaman 
yang diperoleh NSP, BSP dan PMM, entitas anak, 
dari Bank BRI telah dilunasi. 

 On July 8, 2022, all credit facilities obtained by NSP, 
BSP and PMM, subsidiaries, from Bank BRI have 
been settled. 

 
 

22. LIABILITAS SEWA  22. LEASE LIABILITIES 
 

 Sebagai penyewa   As lessee 
 

Kelompok Usaha memiliki kontrak sewa untuk 
berbagai aset bangunan, kendaraan dan alat berat 
yang digunakan dalam operasinya. 

 The Group has lease contracts for various assets of 
building, vehicles and heavy equipment used in its 
operations. 

 
 Sewa bangunan, kendaraan dan alat berat memiliki 

jangka waktu sewa 1 sampai dengan 3 tahun. 
  Lease of buildings, vehicles and heavy equipment 

have lease terms of 1 up to 3 years. 
 

 Adapun jumlah tercatat dari aset hak guna yang 
diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dan 
mutasi selama periode/tahun berjalan telah 
diungkapkan pada Catatan 13. 

  The carrying amounts of right of use assets 
recognized on the consolidated statements of 
financial position and the movements during the 
period/year have been disclosed in Note 13. 

 
Dibawah ini adalah jumlah tercatat dari liabilitas 
sewa dan mutasi selama periode/tahun berjalan:  

 Set out below are the carrying amounts of lease 
liabilities and the movements during the period/year: 

 
Periode tujuh bulan yang 

            berakhir pada tanggal Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
      31 Juli/ Seven-month Year ended December 31, 
      period ended July 31,       
       2022    2021    2020    
              

 Saldo awal    2.586   3.220   5.994   Beginning balance 
 Penyesuaian PSAK 73   -   -   2.195   PSAK 73 adjustment 
 Penambahan   3.979   3.947   1.488   Addition 
 Penambahan bunga   274   348   698   Accreation of interest 
 Pembayaran    (2.143)  (4.929)  (7.155)  Payments 
               

 Total      4.696   2.586   3.220   Total 
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22. LIABILITAS SEWA (lanjutan)  22. LEASE LIABILITIES (continued) 
 

      31 Juli 2022/   31 Desember 2021/   31 Desember 2020/    
       July 31, 2022  December 31, 2021   December 31, 2020  
              

Penyajian pada laporan            The presentation in the 
 posisi keuangan konsolidasian           consolidated statements of financial 
 adalah sebagai berikut:            position is as follows: 
Bagian yang jatuh tempo    
 dalam waktu satu tahun   2.626   1.366   2.694   Current portion 
Bagian jangka panjang   2.070   1.220   526   Non-current portion 

               

 Total      4.696   2.586   3.220   Total 
              

     
  

   31 Desember 2019/ 
  December 31, 2019 
     

Pembayaran minimum masa datang    Future minimum payments 
 liabilitas sewa   6.526 of finance lease liabilities 
Dikurangi bunga   (532) Deducted by interest 

      
31 Desember 2019   5.994  December 31, 2019 
Dikurangi bagian jangka pendek   (4.525)  Less current portion 

     
Bagian jangka panjang  1.469  Non-current portion 

         
 

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan (rugi) komprehensif lain konsolidasian 
adalah sebagai berikut: 

 Amounts recognized in the consolidated statements 
of profit or loss and other comprehensive income 
(loss) are as follows: 

 
 
         Periode tujuh bulan yang 
         berakhir pada tanggal 31 Juli/ Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
         Seven-month period ended July 31,    Year ended December 31, 
                      

 

             2021     
             (Tidak diaudit/ 
         2022       Unaudited)    2021    2020  

                       

   Beban penyusutan aset hak guna    1.560    2.146    2.466    3.937   Depreciation of right of use assets 
   Beban bunga atas liabilitas sewa    274    170    348    698   Interest expenses on lease liabilities 
                   

   Total     1.834   2.316   2.814   4.635   Total 
                       
 
 

Pada tanggal 31 Juli 2022, NSP, BSP dan PMM, 
entitas anak, mengadakan perjanjian sewa 
pembiayaan aset dengan PT Dipo Star Finance dan 
PT Astra Sedaya Finance dengan jangka waktu 36 
bulan dengan tingkat SBE berkisar antara 4,81% 
sampai dengan 13,89% per tahun (31 Desember 
2021, 2020 dan 2019: berkisar antara 5,20% 
sampai dengan 13,89% per tahun). 

 As of July 31, 2022, NSP, BSP and PMM, 
subsidiaries, entered into lease asset agreements 
with PT Dipo Star Finance and PT Astra Sedaya 
Finance with lease terms of 36 months with EIR 
ranging from 4.81% to 13.89% per annum 
(December 31, 2021, 2020 and 2019: ranging from 
5.20% to 13.89% per annum). 

 
Utang ini merupakan utang dalam mata uang 
Rupiah dan dibayarkan setiap bulan. Utang ini 
dijaminkan dengan aset yang terkait. 

 These payables are denominated in Rupiah and are 
payable monthly. These payables are secured with 
the related assets. 
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  23. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS 
   

Liabilitas imbalan kerja karyawan ditentukan 
berdasarkan perhitungan aktuaris independen, 
Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan 
Rekan, dalam laporannya tertanggal 17 Oktober 
2022, 10 Maret 2022, 25 Mei 2021 dan 20 Mei 2020 
masing-masing untuk tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang 
menggunakan metode “Projected Unit Credit”. 

 The liabilities for employee benefits are determined 
based on independent actuarial calculation 
performed by Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam 
Basuki dan Rekan, as shown in their reports dated 
October 17, 2022, March 10, 2022, May 25, 2021 
and May 20, 2020, for July 31, 2022 and December 
31, 2021, 2020 and 2019, respectively, using the 
“Projected Unit Credit” method. 

 
 Kelompok Usaha mengadakan program manfaat 

pasti untuk seluruh karyawan yang memenuhi 
persyaratan. Dana pensiun dikelola oleh Dana 
Pensiun Lembaga Keuangan (“DPLK”) Manulife 
Indonesia, yang pendiriannya telah disetujui oleh 
Menteri Keuangan Republik Indonesia. 

  The Group provides defined benefit plan for all 
qualified employees. The pension plans’ assets are 
managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan 
(“DPLK”) Manulife Indonesia, the establishment of 
which was approved by the Minister of Finance of 
the Republic of Indonesia. 

   
 Iuran Dana Pensiun yang ditanggung Kelompok 

Usaha adalah sebesar 4% dari gaji pokok karyawan. 
  Contribution to the funds by the Group is computed 

at 4% of the basic salary. 
   
 Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk 

imbalan kerja karyawan telah cukup dan sesuai 
dengan persyaratan minimum. 

  Management believes that the provision for 
employee benefits is adequate and in accordance 
with the minimum requirements. 

 
Asumsi yang digunakan untuk perhitungan aktuaria 
adalah sebagai berikut : 

 The assumptions used for actuarial calculations are 
as follows: 

    
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     
                   
   Tingkat diskonto tahun   7,29% - 7,63%   6,68% - 7,57%   6,82% - 7,15%   7,50% - 7,60%   Annual discount rates 

  Proyeksi tingkat kenaikan               Future annual salary 
   gaji tahunan   5,00%  5,00%   5,00%   9,00%    increase rate 
  Tingkat cacat   10% dari  10% dari   10% dari   10% dari    Disability rate 

        tingkat mortalita/  tingkat mortalita/   tingkat mortalita/  tingkat mortalita/    
        from mortality rate from mortality rate from mortality rate  from mortality rate   
    Umur pensiun   55 tahun/years  55 tahun/years   55 tahun/years   55 tahun/years    Retirement age 

  Referensi tingkat kematian  Tabel Mortalita  Tabel Mortalita   Tabel Mortalita   Tabel Mortalita    Mortality rate reference 
                                                 Indonesia IV 2019/   Indonesia IV 2019/ Indonesia IV 2019/ Indonesia III 2011/  

                                             Indonesian Mortality  Indonesian Mortality Indonesian Mortality Indonesian Mortality 
       Table IV 2019   Table IV 2019   Table IV 2019    Table III 2011 
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 
(lanjutan) 

 23. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS 
(continued) 

 
Perubahan liabilitas imbalan kerja karyawan  Changes in employee benefits obligations 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                 
Saldo awal    20.038   24.702   30.600   24.434   Beginning balance 
Perubahan yang dibebankan               Changes charged to profit 

  ke laba rugi               or loss 

Biaya jasa kini   819   1.536   1.809   2.826   Current service cost 
Biaya bunga   1.216   1.052   2.302   2.031   Interest cost 
Mutasi karyawan   -   423   -   -   Mutation of employees 
Laba atas kurtailmen dan               Gain on curtailment and 

  penyelesaian   -   (4.230)  -   -   settlement 
                   

   Sub-total   2.035   (1.219)  4.111   4.857   Sub-total 
                   

(Laba) rugi pengukuran kembali  
  yang (dikreditkan) dibebankan                (Gain) loss on remeasurement 
 ke penghasilan komprehensif               (credited) charged to other 
 lain                comprehensive income  

Perubahan asumsi demografis   8.523   (75)  -   -   Changes in demographic assumptions 
Perubahan asumsi keuangan   (9.723)  (591)  (9.704)  1.309   Changes in financial assumptions 

                   

   Sub-total   (1.200)  (666)  (9.704)  1.309   Sub-total 
                   

   Pembayaran imbalan  
    kerja karyawan   (200)   (779)  (305)   -   Payment of employee benefits 
 
   Penyesuaian atas perubahan               Adjustment due to change in  
    metode atribusi manfaat yang               benefit attribution method  
    diakui pada laba rugi   (613)  -   -   -   recognized in profit or loss 
                   

   Saldo akhir   22.060   22.038   24.702   30.600   Ending balance 
                    

 

 Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019, total aset neto dana pensiun 
Kelompok Usaha adalah sebagai berikut: 

  As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019, the total net assets under the Group’s 
fund are as follows: 

 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                 
 Dana pendapatan tetap   8.388   8.065   7.002   5.292   Fixed income fund 
 Dana pasar uang   3.473   3.245   2.779   2.263   Money market fund 

                   

 Total    11.861   11.310   9.781   7.555   Total 
                    

 
Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama adalah 
sebagai berikut: 

 Sensitivity analysis to these key assumptions are 
as follows: 

 
      Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja - neto/ 
      Increase (decrease) in employee benefits liabilities - net  
         
      Perubahan asumsi/   Kenaikan/   Penurunan/ 
      Change in assumptions  Increase   Decrease  
           

31 Juli 2022        July 31, 2022 
Tingkat diskonto tahunan   1%    (970)   1.085  Annual discount rates 
Proyeksi tingkat kenaikan             Future annual salary 

 gaji tahunan   1%    1.034    (941) increase rate 
 
31 Desember 2021        December 31, 2021 
Tingkat diskonto tahunan   1%    (1.112)    1.259  Annual discount rates 
Proyeksi tingkat kenaikan             Future annual salary 

 gaji tahunan   1%    1.279    (1.141)  increase rate 
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23. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 
(lanjutan) 

 23. LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS 
(continued) 

 
Analisis sensitivitas terhadap asumsi utama adalah 
sebagai berikut: (lanjutan) 

 Sensitivity analysis to these key assumptions are 
as follows: (continued) 

 
      Kenaikan (penurunan) liabilitas imbalan kerja - neto/ 
      Increase (decrease) in employee benefits liabilities - net  
         
      Perubahan asumsi/   Kenaikan/   Penurunan/ 
      Change in assumptions  Increase   Decrease  
           

31 Desember 2020        December 31, 2020 
Tingkat diskonto tahunan   1%    (1.320)    1.540  Annual discount rates 
Proyeksi tingkat kenaikan             Future annual salary 

  gaji tahunan   1%   1.534   (1.362)  increase rate 
 

31 Desember 2019        December 31, 2019 
Tingkat diskonto tahunan    1%    (1.772)    2.048  Annual discount rates 
Proyeksi tingkat kenaikan             Future annual salary 

 gaji tahunan   1%    1.908    (1.691)  increase rate 
 

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari 
kewajiban imbalan kerja pada tahun mendatang 
adalah sebagai berikut: 

 The following payments are expected constributions 
to the employee benefits liability in future years: 

    
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

                
Dalam 12 bulan mendatang   13.675   10.222   13.691   14.501   Within the next 12 monts 
Antara 1 sampai 2 tahun   410   3.459   -   517   Between 1 and 2 years 
Antara 2 sampai 5 tahun   4.336   3.111   5.230   5.028   Between 2 and 5 years 
Lebih dari 5 tahun   75.078   85.444   110.823   224.696   More than 5 years  

 
Durasi rata-rata kewajiban imbalan kerja pada 
tanggal 31 Juli 2022 adalah 12,72 tahun  
(31 Desember 2021, 2020 dan 2019: masing-
masing 13,68 tahun, 15,81 tahun dan 16,28 tahun). 

 The average duration of the employee benefits 
liability at July 31, 2022 was 12,72 years (December 
31, 2021, 2020 and 2019: 13.68 years, 15.81 years 
and 16.28 years, respectively). 

 
 

24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL 
DISETOR 

 24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN 
CAPITAL 

   
 Modal saham   Share capital 
   
 Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 

rincian pemegang saham Perusahaan dan 
kepemilikan sahamnya masing-masing adalah 
sebagai berikut: 

  As of July 31, 2022 and December 31, 2021, the 
details of the Company’s shareholders and their 
respective share ownership are as follows: 

 

 
             Persentase 

                kepemilikan (%)/ 
         Jumlah saham/    Ownership    Jumlah/ 

Pemegang saham      Number of shares    percentage(%)    Amount    Shareholders 
                    

PT Mitra Agro Dharma Unggul  11.952.840.000  59,11   597.642   PT Mitra Agro Dharma Unggul 
Ir. Teguh Patriawan  3.461.800.000  17,12   173.090   Ir. Teguh Patriawan 

PT Nusantara Makmur Lestari  2.173.660.000  10,75   108.683   PT Nusantara Makmur Lestari 
Yantoni Kerisna  1.240.700.000  6,14   62.035   Yantoni Kerisna 

Thomas Tampi  1.011.000.000  5,00   50.550   Thomas Tampi 
PT Bina Palangka Makmur  380.000.000  1,88   19.000   PT Bina Palangka Makmur 

             

Total    20.220.000.000  100,00  1.011.000   Total 
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24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL 
DISETOR (lanjutan) 

 24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN 
CAPITAL (continued) 

   
 Modal saham (lanjutan)   Share capital (continued) 

 

 Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, rincian 
pemegang saham Perusahaan dan kepemilikan 
sahamnya masing-masing adalah sebagai berikut: 

  As of December 31, 2020 and 2019 the details of 
the Company’s shareholders and their respective 
share ownership are as follows: 

 

 
             Persentase 

                   kepemilikan (%)/ 
         Jumlah saham/  Ownership    Jumlah/ 

Pemegang saham         Number of shares   percentage (%)    Amount    Shareholders 
                    

PT Mitra Agro Dharma Unggul            PT Mitra Agro Dharma Unggul 
(dahulu PT Mitra Sejati             (formerly PT Mitra Sejati 
Perdana)   597.642 59,11   597.642   Perdana) 

  Ir. Teguh Patriawan    173.090 17,12   173.090   Ir. Teguh Patriawan 
  Yantoni Kerisna   62.035 6,14   62.035   Yantoni Kerisna 
  Thomas Tampi   50.550 5,00   50.550   Thomas Tampi 
  Aries Liman   49.342 4,88   49.342   Aries Liman 
  Koesman Hermawan   49.341 4,88   49.341   Koesman Hermawan 
  PT Bina Palangka Makmur   19.000 1,88   19.000   PT Bina Palangka Makmur 
  PT Nusantara Makmur Lestari   10.000 0,99   10.000   PT Nusantara Makmur Lestari 

             

Total    1.011.000  100,00  1.011.000   Total 
               

   
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham 
pengganti Rapat Umum Pemegang Saham 
(“RUPS”) pada tanggal 28 Mei 2021 yang diaktakan 
dengan Akta Notaris No. 35 dari Notaris Esther P.E. 
Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di Tangerang, pada 
tanggal yang sama, para pemegang saham 
menyetujui, menerima dan mengesahkan 
peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula 
sebesar Rp1.011.000 menjadi sebesar 
Rp4.000.000 yang terbagi atas 4.000.000 saham 
dengan nominal Rp1.000.000 (angka penuh). Akta 
tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan 
Surat Keputusan No. AHU-
0031074.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 
2021. 

 Based on the Decision of the Shareholders in lieu of 
the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on 
May 28, 2021 which is notarized through Notarial 
Deed No. 35 of Notary Esther P.E. Jovina, S.H. 
M.Kn., Notary in Tangerang, on the same date, the 
shareholders approved, accepted and ratified the 
increase in the Company's authorized capital from 
the original amount of Rp1,011,000 to Rp4,000,000 
which consisted of 4,000,000 shares with nominal 
value of Rp1,000,000 (full amount). The deed has 
been approved by the Minister of Law and Human 
Rights of the Republic of Indonesia based on 
Decision Letter No. AHU-0031074.AH.01.02. 
Tahun 2021, May 28, 2021. 
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24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL 
DISETOR (lanjutan) 

 24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN 
CAPITAL (continued) 

   
 Modal saham (lanjutan)   Share capital (continued) 

 
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham 
pengganti RUPS yang diaktakan melalui Akta 
Notaris No. 36 tanggal 28 Mei 2021 oleh Notaris 
Esther P.E. Jovina, S.H. M.Kn., Notaris di 
Tangerang, pada tanggal yang sama, pemegang 
saham Perusahaan menyetujui, menerima dan 
mengesahkan perubahan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 
Anggaran Dasar Perusahaan untuk mengubah nilai 
nominal saham Perusahaan dari Rp1.000.000 
(angka penuh) menjadi Rp50 per saham (angka 
penuh). Modal dasar Perusahaan berjumlah 
Rp4.000.000 yang terbagi atas 80.000.000.000 
saham dengan nilai nominal Rp50 (angka penuh) 
dan dari modal dasar tersebut telah ditempatkan 
dan disetor sejumlah 20.220.000.000 saham 
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 
Rp1.011.000. Perubahan tersebut telah diterima 
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi 
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0336645 tanggal 28 Mei 
2021. 

 Based on the Decision of the Shareholders in lieu of 
the GMS which is notarized through Notarial Deed 
No. 36 dated May 28, 2021 of Notary Esther P.E. 
Jovina, S.H. M.Kn., Notary in Tangerang, on the 
same date, the shareholders of the Company 
approved, accepted and ratified the amendments to 
Article 4 section 1 and section 2 of the Company's 
Articles of Association to change the par value of the 
Company's shares from Rp1,000,000 (full amount) 
to Rp50 each share (full amount). The authorized 
capital of the Company is Rp4,000,000 which 
consists of 80,000,000,000 shares with a nominal 
value of Rp50 (full amount) and 20,220,000,000 
shares of the authorized capital have been issued 
and paid-up with a total par value of Rp1,011,000. 
The changes has been accepted and recorded in 
database of Legal Entity Administration System of 
Ministry of Law and Human Rights of the Republic 
of Indonesia which is accepted in its Acceptance 
Letter of Notification of Changes in Articles of 
Association No. AHU-AH.01.03-0336645 dated May 
28, 2021 

   
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham 
Perusahaan yang diaktakan melalui Akta Notaris 
No. 11 tanggal 31 Maret 2021 oleh Notaris Surayya, 
S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, pada tanggal 
yang sama, pemegang saham Perusahaan 
menyetujui dan menerima pengalihan saham 
Perusahaan milik Aries Liman dan Koesman 
Hermawan masing-masing sejumlah 49.342 lembar 
dan 49.341 lembar saham kepada PT Nusantara 
Makmur Lestari. Perubahan tersebut telah diterima 
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi 
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0275554 tanggal 29 April 
2021. 

 Based on the Decision of the Shareholders which is 
notarized through Notarial Deed No. 11 dated  
March 31, 2021 of Notary Surayya, S.H., M.Kn., 
Notary in Tangerang, on the same date, the 
shareholders of the Company approved and 
accepted the transfers of 49,342 shares and 49,341 
shares of the Company owned by Aries Liman and 
Koesman Hermawan, respectively to PT Nusantara 
Makmur Lestari. The changes has been accepted 
and recorded in database of Legal Entity 
Administration System of Ministry of Law and 
Human Rights of the Republic of Indonesia which is 
accepted in its Acceptance Letter of Notification of 
Changes in Articles of Association No. AHU-
AH.01.03-0275554 dated April 29, 2021. 
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24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL 
DISETOR (lanjutan) 

 24. SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN 
CAPITAL (continued) 

   
 Modal saham (lanjutan)   Share capital (continued) 

 
Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham 
Perusahaan yang diaktakan melalui Akta Notaris 
No. 02 tanggal 18 April 2017 oleh Notaris M. Syaiful 
Azhar, S.H., M.Kn., Notaris di Depok, pada tanggal 
yang sama, pemegang saham Perusahaan 
menyetujui, menerima dan mengesahkan 
pengalihan saham Perusahaan milik PT Fortuna 
Farmindo sejumlah 10.000 lembar saham kepada 
Yantoni Kerisna. Perubahan tersebut telah diterima 
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi 
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia dalam Surat 
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0130151 tanggal  
26 April 2017. 

 Based on the Decision of the Shareholders which is 
notarized through Notarial Deed No. 02 dated  
April 18, 2017 of Notary M. Syaiful Azhar, S.H., 
M.Kn., Notary in Depok, on the same date, the 
shareholders of the Company approved, accepted 
and ratified the transfers of 10,000 shares of the 
Company owned by PT Fortuna Farmindo to 
Yantoni Kerisna. The changes has been accepted 
and recorded in database of Legal Entity 
Administration System of Ministry of Law and 
Human Rights of the Republic of Indonesia which is 
accepted in its Acceptance Letter of Notification of 
Changes in Articles of Association No.  
AHU-AH.01.03-0130151 dated April 26, 2017. 

   
 Tambahan modal disetor   Additional paid-in capital 
   
 Tambahan modal disetor pada tanggal  

31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 
adalah sebagai berikut: 

  Additional paid-in capital as of July 31, 2022 and 
December 31, 2021, 2020 and 2019 are as follows: 

   
                    Jumlah/ 
          Amount 

         

 
Selisih lebih pengampunan pajak     2.120  Surplus of tax amnesty 
Selisih nilai transaksi restrukturisasi           Difference in value of transaction between 
  entitas sepengendali    (624)  entities under common control 
        

Total      1.496   Total 
        

   
Selisih lebih pengampunan pajak merupakan aset 
pengampunan pajak yang timbul dari program 
pengampunan pajak dimana NSP, entitas anak 
berpartisipasi dalam tahun 2017. Berdasarkan Surat 
Keterangan Pajak No. KET-4121/PP/WPJ.04/2017 
tanggal 29 Maret 2017, aset pengampunan pajak 
NSP, berupa tanaman produktif dengan total 
sebesar Rp2.120 dan tarif uang tebusan sebesar 
5% atau Rp106. 

 Surplus of tax amnesty represents tax amnesty 
assets arising from the tax amnesty program in 
which NSP, a subsidiary, participated in 2017. 
Based on Tax Amnesty Approval No. KET-
4121/PP/WPJ.04/2017 dated March 29, 2017, tax 
amnesty asset of NSP represents bearer plants 
totaling to Rp2,120 and the rate of redemption 
money was at 5% or amounting to Rp106. 
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24. MODAL SAHAM DAN TAMBAHAN MODAL 
DISETOR (lanjutan) 

 24.  SHARE CAPITAL AND ADDITIONAL PAID-IN 
 CAPITAL (continued) 

 
Pengelolaan modal          Capital management 
   
Tujuan utama dari pengelolaan modal Kelompok 
Usaha adalah untuk memastikan pemeliharaan 
rasio modal yang sehat  untuk  mendukung  usaha  
dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang 
saham. 

 The primary objective of the Group’s capital 
management is to ensure that it maintains healthy 
capital ratios in order to support its business and 
maximize shareholders’ value. 

 
Kelompok Usaha dipersyaratkan oleh Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, 
untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari 
modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke 
dalam dana cadangan yang tidak boleh 
didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal 
tersebut dipertimbangkan oleh Kelompok Usaha 
pada setiap RUPS. 

 The Group is required by the Law No. 40 of 2007 
concerning Limited Liability Companies, effective 
August 16, 2007, to allocate up to 20% of the issued 
and fully paid share capital into a reserve fund that 
may not be distributed. The external capital 
requirements are considered by the Group at the 
GMS. 

   
Kelompok Usaha mengawasi modal dengan 
menggunakan rasio pengungkit neto (net gearing 
ratio), dengan membagi utang neto dengan total 
ekuitas. Kebijakan Kelompok Usaha adalah 
menjaga rasio pengungkit neto dalam kisaran dari 
perusahaan terkemuka dalam industri sejenis di 
Indonesia untuk mengamankan akses terhadap 
pendanaan pada biaya yang rasional. Kelompok 
Usaha  menyertakan dalam utang neto, utang bank 
jangka pendek, utang bank jangka panjang, 
dikurangi kas dan bank. Yang dikelola sebagai 
modal oleh manajemen adalah ekuitas yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan 
kepentingan nonpengendali. 

 The Group monitors its capital using net gearing 
ratio, by dividing net debt by total equity. The 
Group's policy is to maintain the net gearing ratio 
within the range of net gearing ration of the leading 
companies in similar industries in Indonesia in order 
to secure access to finance at a reasonable cost. 
The Group includes within net debt, short-term bank 
loans, long-term bank loans, less cash on hand and 
in banks. Capital managed by the management 
includes equity attributable to owners of the parent 
entity and non-controlling interests.   

 
 

25. PENJUALAN  25. SALES 
 

Akun ini terdiri dari:  This account consist of: 
   
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021     
          (Tidak diaudit/     
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    
  Pihak ketiga                  Third parties 
   CPO   595.322   509.914  1.008.386  677.088  476.107   CPO 
   PK   78.503   64.012  136.501  69.785  47.290   PK 
   TBS   8.239   -  1.737  -  -   FFB 
                    
  Total   682.064   573.926  1.146.624  746.873  523.397   Total 
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25. PENJUALAN (lanjutan)  25. SALES (continued) 
 

Seluruh penjualan merupakan penjualan lokal. 
Informasi penjualan antar segmen disajikan dalam 
informasi segmen (Catatan 34). 

 All sales represent the local sales. The information 
of inter-segment sales are presented in the segment 
information (Note 34). 

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, tidak ada transaksi penjualan 
kepada satu pelanggan dengan jumlah penjualan 
kumulatif melebihi 10% dari penjualan 
konsolidasian, kecuali yang diungkapkan di bawah 
ini: 

 For the seven-month period ended July 31, 2022 
and 2021 (unaudited) and year ended December 
31, 2021, 2020 and 2019, there are no sales made 
to any single customer with a cumulative amount 
exceeding 10% of the total consolidated sales, 
except as disclosed below: 

   
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021     
          (Tidak diaudit/     
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                   
  PT Sinar Mas Agro Resources                  PT Sinar Mas Agro Resources 
   and Technology Tbk   497.082   443.186   862.890   527.608   390.983   and Technology Tbk 
  PT Sinar Jaya Inti Mulya   78.503   64.012   136.501   -   -   PT Sinar Jaya Inti Mulya 
  PT Bina Karya Prima   -   -   -   130.654   85.123   PT Bina Karya Prima 
                    
  Total   575.585   507.198   999.391   658.262   476.106   Total 

                  

 
      Persentase terhadap total penjualan konsolidasian/ 
      Percentage of total consolidated sales 
                    
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021     
          (Tidak diaudit/     
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                   
  PT Sinar Mas Agro Resources                 PT Sinar Mas Agro Resources 
   and Technology Tbk   73%   77%   75%   71%   75%   and Technology Tbk 
  PT Sinar Jaya Inti Mulya   12%   11%   12%   -   -   PT Sinar Jaya Inti Mulya 
  PT Bina Karya Prima   -   -   -   17%   16%   PT Bina Karya Prima 
                    
  Total   85%   88%   87%   88%   91%   Total 
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26. BEBAN POKOK PENJUALAN  26. COST OF GOODS SOLD 
 

 Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai 
berikut: 

  Detail of cost of goods sold are as follows: 

 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021    
          (Tidak diaudit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

 Biaya produksi langsung                  Direct production costs 
  Bahan baku yang digunakan  68.169   17.593   115.585   80.970   54.594   Raw materials used 
  Upah langsung dan                  Direct costs and 
   bahan pembantu   163.575   75.195   208.463   202.878   258.898   supporting materials 
  Beban langsung lainnya   31.070   95.071   51.536   38.133   29.491   Other direct costs 

                    
 Total biaya produksi langsung   262.814   187.859   375.584   321.981   342.983   Total direct production costs 
 Beban pabrikasi   137.810   117.988   208.857   187.224   144.121   Manufacturing costs 

                    
 Total beban produksi    400.624   305.847   584.441   509.205   487.104   Total production expenses 
   
 Persediaan barang jadi:                  Finished goods: 
  Awal tahun   19.668   11.349   11.349   25.583   14.826   Beginning of year 
  Akhir tahun   (31.941)  (27.052) (19.668) (11.349) (25.583)  End of year  

                    
 Total    388.351   290.144   576.122   523.439   476.347   Total 
                  

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, tidak ada transaksi dari satu 
pemasok dengan total pembelian kumulatif yang 
melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian. 

 For the seven-month period ended July 31, 2022 
and 2021 (unaudited) and year ended December 
31, 2021, 2020 and 2019, there are no purchases 
made from any single supplier with a cumulative 
amount exceeding 10% of the total consolidated 
sales. 

 
 

27. BEBAN PENJUALAN DAN BEBAN UMUM DAN 
ADMINISTRASI 

 27. SELLING EXPENSE AND GENERAL AND 
ADMINISTRATIVE EXPENSES 

 
Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 

 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

 Beban penjualan                  Selling expense 
 Transportasi   15.666   15.604   27.690   22.171   16.553   Transportation 
                  

   
 Beban umum dan administrasi               General and administrative expenses 
 Gaji, upah dan imbalan                  Salaries, wages and 
  karyawan   18.815   13.688   21.694   23.796   24.667   employee benefits 
 Jasa profesional   4.066   3.146   7.125   6.439   2.485   Professional fees 
 Penyusutan (Catatan 13)   1.798   1.519   2.673   2.555   973   Depreciation (Note 13) 
 Perjalanan dinas   1.441   1.047   1.767   1.898   2.154   Business travelling 
 Telekomunikasi   344   511   704   507   689   Communication 
 Lain-lain   3.526   1.276   3.681   2.237   3.707   Others 

                    
 Total   29.990   21.187   37.644   37.432   34.675   Total 
                  

 
 Lain-lain terutama terdiri dari beban atas 
 pemeliharaan dan perbaikan, utilitas, asuransi, 
 sewa, donasi dan perlengkapan kantor. 

  Others mainly consist of expense  for repair and 
maintenance, utilities, insurance, rent, donation and 
office supplies. 
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28. PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASI LAINNYA  28. OTHER OPERATING INCOME AND EXPENSES 
 

Akun ini terdiri dari:  This account consists of: 
 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021         
          (Tidak diaudit/     
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019  
                    

 Pendapatan operasi lainnya                 Other operating income 
 Laba atas penjualan                  Gain on sale of 
  aset tetap (Catatan 13)   337   444   1.076   249   185   fixed assets (Note 13) 
 Pendapatan klaim pupuk   12   310   310   1.174   380   Fertilizer claim income 
 Laba selisih kurs   7   3   1   1   -   Gain on foreign exchange 
 Pendapatan klaim Free                  CPO Free Fatty Acid (“FFA”) 
  Fatty Acid (“FFA”) CPO   -   -   500   825   888   claim income 
 Lain-lain   2   455   670   476   700   Others 

                    
 Total   358   1.212   2.557   2.725   2.153   Total 
                  

  
 Beban operasi lainnya                  Other operating expenses 
 Rugi atas penghapusan                  Loss on written of 
  tanaman menghasilkan   254   332   688   -   -   mature plantations 
 Rugi atas penghapusan                  Loss on disposal of 
  aset tetap   33   20   28   323   305   fixed assets 
 Penghapusan piutang                   Write-off due from 
  pihak berelasi   -   810   810   -   -   related parties 
 Rugi selisih kurs   -   -   -   -   26   Loss on foreign exchange 
 Lain-lain   -   455   882   4   3   Others 

                    
 Total   287   1.617   2.408   327   334   Total 
                  

 
 

29. PENDAPATAN DAN BEBAN KEUANGAN  29. FINANCE INCOME AND  EXPENSES 
   
 Pendapatan keuangan   Finance income 
   
 Pendapatan keuangan merupakan penghasilan 

bunga atas penempatan rekening koran dan 
deposito berjangka. 

  Finance income represents interest income from 
current bank accounts and time deposits. 

   
 Beban keuangan   Finance expenses 
   
 Akun ini terdiri dari:   This account consist of: 
   

      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Beban bunga dari:                  Interest expenses from: 
 Utang bank   115.906   118.903   203.613   199.491   187.508   Bank loans 
 Liabilitas sewa   272   168   338   638   948   Lease liabilities 
Amortisasi provisi pinjaman   8.617   834   1.142   538   739   Amortization on loans provision 
Denda pinjaman bank   2.462   -   -   -   -   Bank loan penalty 
Amortisasi biaya administrasi  137   71   87   312   392   Amortization on loans administration 
Administrasi bank   54   107   75   346   49   Bank charges 

                    
Total   127.448   120.083   205.255   201.325   189.636   Total 
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30. PERPAJAKAN  30. TAXATION 
 

 a. Pajak dibayar di muka  a. Prepaid tax 
 

 Pajak dibayar di muka merupakan PPN.   Prepaid tax represents VAT. 
 

 b. Utang pajak  b. Taxes payable 
 

         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021   December 31, 2020  December 31, 2019     

              
Pajak penghasilan (“PPh”)               Income tax 
 Pasal 4 (2)   173   151   19   176   Article 4 (2) 
 Pasal 21    422   328   260   1.027   Article 21 
 Pasal 22    50   91   63   58   Article 22 
 Pasal 23    525   327   239   223   Article 23 
 Pasal 25   6.113   -   -   -   Article 25 
 Pasal 29    7.290   34.215   -   -   Article 29 
PPN - neto   2.734   3.121   5.602   1.542   VAT - net 

                   

Total   17.307   38.233   6.183   3.026   Total 
                    

 
c. Rekonsiliasi fiskal  c. Fiscal reconciliation  

 
 Rekonsiliasi antara laba (rugi) sebelum beban 

(manfaat) pajak penghasilan badan seperti 
yang tercantum dalam laporan laba rugi dan 
penghasilan (rugi) komprehensif lain 
konsolidasian dengan taksiran laba (rugi) fiskal 
Perusahaan adalah sebagai berikut: 

  The reconciliation between income (loss) 
before corporate income tax expense (benefit) 
as shown in the consolidated statement of profit 
or loss and other comprehensive income (loss) 
with estimated taxable income (fiscal loss) of 
the Company is as follows: 

   
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Laba (rugi) sebelum beban           
 (manfaat) pajak penghasilan                Income (loss) before corporate 
 badan menurut laporan laba                income tax expense (benefit) 
 rugi dan penghasilan (rugi)                 per consolidated statement 
 komprehensif lain                  of profit or loss and other 
 konsolidasian   96.855   140.338  334.266  (24.351) (174.518)  comprehensive income (loss) 
Ditambah (dikurangi):                  Add (deduct): 
(Laba) rugi entitas anak sebelum                (Income) loss of subsidiaries 
 pajak penghasilan badan (93.906)  (137.758) (338.361) 23.579  174.006   before corporate income tax 
Eliminasi   -   (989)  (989)  989   -   Elimination 

                      
 Laba (rugi) sebelum pajak  
 penghasilan badan                 Income (loss) before corporate  
  Perusahaan   2.949   1.591   (5.084)  217   (512)  income tax of the Company 

Beda temporer:                   Temporarry differences: 
Imbalan kerja karyawan  4.268   5.832   9.998   -   -   Employee benefits 
Aset hak guna   224   32   192   -   -   Right of use assets 
Liabilitas sewa   (189)  -   (385)  -   -   Lease liabilities 
Aset tetap   (86)  -   (1)  -   -   Fixed assets 

                      
Sub-total   4.217   5.864   9.804   -   -   Sub-total 

                       
Beda tetap:                   Permanent differences: 
Beban yang tidak dapat 
 dikurangkan untuk            
 tujuan pajak   201   806   834   -   -   Non-deductible expenses 
Penghasilan yang telah                 Income already subjected 
 dikenakan pajak final  (61)  (5)  (28)  -    -   to final tax 

                      
Sub-total   140   801   806   -   -   Sub-total 

                      
Taksiran laba kena pajak                Estimated taxable income 
 (rugi fiskal) hasil                  (fiscal loss) which is a result 
 rekonsiliasi                   from the reconciliation 
 Perusahaan   7.306   8.256   5.526   217   (512)    of the Company 
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30. PERPAJAKAN (lanjutan)  30. TAXATION (continued) 
 

c. Rekonsiliasi fiskal (lanjutan)  c. Fiscal reconciliation (continued) 
 

Taksiran laba kena pajak (rugi fiskal) hasil 
rekonsiliasi untuk tahun 2021, 2020 dan 2019 
menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan 
PPh Badan Perusahaan. 

  Estimated taxable income (fiscal loss) which is 
a result from the reconciliation for the year 
2021, 2020 and 2019 are used as basis in 
submission of the Company’s Annual 
Corporate Tax Return. 

 
d. Beban (manfaat) pajak penghasilan badan  d. Corporate income tax expense (benefit)  

 
 Rincian beban (manfaat) pajak penghasilan 

badan yang dilaporkan pada laporan laba rugi 
dan penghasilan (rugi) komprehensif lain 
konsolidasian adalah sebagai berikut: 

  The details of corporate income tax expense 
(benefit) reported in the consolidated 
statements of profit or loss and other 
comprehensive income (loss) are as follows: 

 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Dibebankan (dikreditkan) 
 ke laba rugi:                  Charged (credited) to profit or loss: 
 Pajak kini   32.280   1.484   34.520   -   -   Current tax 
 Pajak tangguhan   1.000   28.250   54.413   (43.784)  65.593   Deferred tax 

                       
Beban (manfaat)             
 pajak penghasilan                 Corporate income tax 
 badan - neto   33.280   29.734   88.933   (43.784)  65.593   expense (benefit) - net 

                     

 
(Dibebankan ke) dikreditkan           
 dari penghasilan                     (Charged to) credited from other 
 komprehensif lain:                   comprehensive income: 
 Pajak tangguhan  
  terkait (keuntungan)                Related deferred tax 
  kerugian aktuarial  (264)   (85)   (147)  (2.135)  327   actuarial (gain) loss 
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30. PERPAJAKAN (lanjutan)  30. TAXATION (continued) 
 

e. Rekonsiliasi beban (manfaat) pajak 
penghasilan badan  

 e. Corporate income tax expense (benefit) 
reconciliation  

      
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    
    Laba (rugi) sebelum  
     beban (manfaat)  
     pajak penghasilan                  Income (loss) before 
     badan menurut                  corporate income 
     laporan laba rugi dan                 tax expense (benefit) per 
     penghasilan (rugi)                  consolidated statement 
     komprehensif lain                  of profit or loss and other 
     konsolidasian   96.855   140.338  334.266  (24.351) (174.518)  comprehensive income (loss) 
                       
    Beban (manfaat) pajak 
     penghasilan badan                  Corporate income tax 
     dihitung berdasarkan                 expense (benefit) calculated 
     tarif pajak yang berlaku 21.308   30.874   73.539   (5.357)   (43.630)   at applicable tax rate 
  

 Beda tetap neto pada                  Net permanent difference 
  tarif pajak yang berlaku 5.804   16.291   21.919   39.458   24.039   at applicable tax rate 
 Rugi fiskal yang tidak diakui 6.118   4.195   7.654   7.006   107.311   Unrecognized fiscal losses 
 Penyesuaian pajak  
  tangguhan   50   (21.626)  10.073   (18.851)  (22.127)  Deferred tax adjustments 
 Rugi fiskal yang                  Compensation of tax loss carry 
  sebelumnya tidak diakui -   -  (24.252) (66.040)  -  forward previously unrecognized 

                       
    Beban (manfaat) pajak                 Corporate income tax  
     Penghasilan badan  33.280   29.734   88.933  (43.784)  65.593   expense (benefit) 

                     

 
f. Beban (manfaat) pajak penghasilan 

tangguhan 
 f. Deferred income tax expenses (benefit) 

 
Rincian dari beban (manfaat) pajak penghasilan 
tangguhan adalah sebagai berikut: 

  Details of deferred income tax expense 
(benefit) are as follows: 

 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

Aset tetap dan   
 tanaman produktif   7.846   11.082   18.862   (497)  (10.573)  Fixed assets and bearer plants 
Aset hak guna   586   (306)  (1.045)  2.063   -   Right of use assets 
Aset biologis   (5.710)  3.779   8.067   381   4.192   Biological assets 
Rugi fiskal   (989)  14.036   28.509   (47.161)  77.630   Fiscal losses 
Liabilitas sewa   (464)  (3)  75   855   (4.442)  Lease liabilities 
Imbalan kerja karyawan  (269)  (338)  (55)  575   (1.214)  Employee benefits 

                    
Beban (manfaat) pajak 
 penghasilan                  Deferred income tax expense 
 tangguhan - neto   1.000   28.250   54.413   (43.784)   65.593   (benefit) - net 
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30. PERPAJAKAN (lanjutan)  30. TAXATION (continued) 
 

 g. Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto  g. Deferred tax assets (liabilities) - net 
 
         31 Juli 2022/   31 Desember, 2021/ 31 Desember, 2020/  31 Desember 2019/ 
         July 31, 2022      December 31, 2021  December 31, 2020  December 31, 2019 
                   

   Aset pajak tangguhan               Deferred tax assets 
   Rugi fiskal   49.336   48.347   76.856   29.696   Fiscal losses 
   Imbalan kerja karyawan   3.019   2.587   4.456   5.863   Employee benefits 
   Liabilitas sewa   197   50   538   605   Lease liabilities 
   Aset tetap dan  
    tanaman produktif   (13.773)  (10.606)  (22.762)  (18.882)  Fixed assets and bearer plants 
   Aset biologis   (3.683)  (5.901)  (8.057)  (4.970)  Biological assets 
   Aset hak guna   (308)  (154)  (1.597)  -   Right of use assets 

                      

    Neto   34.788   34.323   49.434   12.312   Net 
    

  
           

 
   Liabilitas pajak tangguhan              Deferred tax liabilities 
   Imbalan kerja karyawan   1.835   2.262   484   1.786   Employee benefits 
   Liabilitas sewa   836   519   106   894   Lease liabilities 
   Aset tetap dan  
    tanaman produktif   (36.479)  (31.799)  (781)  (5.158)  Fixed assets and bearer plants 
   Aset biologis   (7.350)  (10.841)  (618)  (3.324)  Biological assets 
   Aset hak guna   (1.295)  (865)  (466)  -   Right of use assets 

                      

    Neto   (42.453)  (40.724)  (1.275)  (5.802)  Net 
    

    
            

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 (tidak diaudit) dan 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 
2021, 2020 dan 2019, jumlah rugi fiskal yang 
tidak diakui Entitas Anak adalah masing-masing 
sebesar Rp27.810, Rp19.066, Rp34.790, 
Rp31.848 dan Rp429.243. 

 For the seven-month period ended July 31, 
2022 and 2021 (unaudited) and year ended 
December 31, 2021, 2020 and 2019, total 
unrecognized fiscal losses by subsidiaries 
amounted to Rp27,810, Rp19,066, Rp34,790, 
Rp31,848 and Rp429,243, respectively. 

   
Untuk tujuan penyajian dalam laporan posisi 
keuangan konsolidasian, klasifikasi aset atau 
liabilitas pajak tangguhan untuk setiap 
perbedaan temporer di atas ditentukan 
berdasarkan posisi pajak tangguhan neto (aset 
neto atau liabilitas neto) setiap entitas. 

 For purposes of presentation in the 
consolidated statements of financial position, 
the asset or liability classification of the deferred 
tax effect of each of the above temporary 
differences is determined based on the net 
deferred tax position (net assets or net 
liabilities) on a per entity basis. 

 
Pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal 
yang dapat dikompensasi ditentukan 
berdasarkan kepada proyeksi arus kas entitas 
anak yang terdiri atas pendapatan dikurangi 
beban-beban terkait untuk memperoleh 
pendapatan tersebut.   

 
Recognition of deferred tax assets arising from 
tax losses carried forward is determined based 
on cash flow forecast comprising revenues less 
the related costs required to attain those 
revenues.  

 
Manajemen Kelompok Usaha berpendapat 
bahwa aset pajak tangguhan tersebut di atas 
diperkirakan dapat dipulihkan melalui laba fiskal 
di masa yang akan datang. 

 
The Group’s management is of the opinion that 
the above deferred tax assets can be fully 
recovered through future taxable income. 
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30. PERPAJAKAN (lanjutan)  30. TAXATION (continued) 
 

g. Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto 
(lanjutan) 

 g. Deferred tax assets (liabilities) - net 
(continued) 

   
 Perusahaan dan entitas anak menyampaikan 

pajak tahunan atas dasar perhitungan sendiri 
(self-assessment). Sesuai dengan perubahan 
terakhir atas Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku 
mulai tanggal 1 Januari 2008, Kantor Pajak 
dapat menetapkan atau mengubah besarnya 
kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun 
sejak tanggal terutangnya pajak. 

 
The Company and its subsidiaries submits its 
tax returns on the basis of self-assessment. In 
accordance with the latest amendments of the 
General Taxation and Procedural Law which 
became effective on January 1, 2008, the Tax 
Office may assess or amend taxes within  
5 years from the date the tax becomes payable. 

 
h. Perubahan tarif pajak  h. Changes in tax rate 

 
Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden 
Republik Indonesia menandatangani Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
(Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (“Covid-19”) dan/atau 
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan”, yang 
mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai 
berikut:  
a. 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, 

 
b. 20% untuk tahun pajak 2022, dan 

 
c. perusahaan terbuka dalam negeri dengan 

jumlah keseluruhan saham yang disetor 
diperdagangkan pada bursa efek di 
Indonesia paling sedikit 40% dan 
memenuhi persyaratan tertentu sesuai 
dengan peraturan pemerintah, dapat 
memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah 
dari tarif pada butir a dan b di atas. 

 On March 31, 2020, the President of the 
Republic of Indonesia signed Government 
Regulation in lieu of law (Perppu) No.1 Year 
2020 regarding “State Financial Policy and 
Financial System Stability for Handling Corona 
Virus Disease (“Covid-19”) and/or in Order to 
Face Threats to Harm the National Economy 
and/or Financial System Stability”, which 
regulates the adjustment of corporate income 
tax rate as follows: 
 
 
a. 22% effective starting fiscal year 2020 and 

2021, 
b. 20% effective starting fiscal year 2022, 

and 
c. resident publicly-listed companies in 

Indonesia whose at least 40% or more of 
the total paid-up shares or other equity 
instruments are listed for trading in the 
Indonesia stock exchange and meet 
certain requirements in accordance with 
the government regulations, are entitled for 
3% reduction of the rates stated in points a 
and b above. 
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30. PERPAJAKAN (lanjutan)  30. TAXATION (continued) 
 

h. Perubahan tarif pajak (lanjutan)  h. Changes in tax rate (continued) 
 

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden 
Republik Indonesia menandatangani  
UU No.7/2021 tentang “Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan”, yang menerapkan, antara lain, 
tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut: 
a. sebesar 22% yang mulai berlaku pada 

tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang 
diatur dalam Perppu No.1 Tahun 2020 
tertanggal 31 Maret 2020). 

b. perusahaan terbuka dalam negeri dengan 
jumlah keseluruhan saham yang disetor 
diperdagangkan pada bursa efek di 
Indonesia paling sedikit 40% dan 
memenuhi persyaratan tertentu sesuai 
dengan peraturan pemerintah, dapat 
memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah 
dari tarif pada butir a di atas. 

 On October 29, 2021, the President of the 
Republic of Indonesia signed UU No.7/2021 
regarding “Harmonization of Tax Regulation”, 
which applies, among others, the corporate 
income tax rate as follows: 
a. 22% effective starting fiscal year 2022 

(previously 20% as stipulated in Perppu 
No.1 Year 2020 dated March 31, 2020). 
 

b. resident publicly-listed companies in 
Indonesia whose at least 40% or more of 
the total paid-up shares or other equity 
instruments are listed for trading in the 
Indonesia stock exchanges and meet 
certain requirements in accordance with 
the government regulations, can apply  
tariff of 3% lower than tariff as stated in 
point a above. 

 
i. Hasil pemeriksaan pajak  i. Tax assessment letters 
   
 NSP   NSP 
   

Pada tanggal 9 Juni 2022, NSP, entitas anak, 
menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil (“SKPN”) 
dari Kantor Pajak terkait PPh badan pada tahun 
fiskal 2017. Rugi fiskal NSP yang dilaporkan 
untuk tahun pajak 2017 sebesar 
Rp87.587.234.851 dikoreksi menjadi 
Rp51.750.843.501. NSP menerima beberapa 
koreksi dengan total Rp6.873.744.879, 
sehingga rugi fiskal untuk tahun pajak 2017 
menjadi sebesar Rp80.713.489.972. 
Selanjutnya, untuk koreksi sebesar 
Rp28.962.646.471, NSP mengajukan surat 
keberatan pada tanggal 26 Agustus 2022. 
Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan 
keuangan konsolidasian interim, belum ada 
keputusan dari Kantor Pajak atas keberatan 
tersebut. 

 
 NSP juga menerima SKPN atas PPN, pajak 

penghasilan 4(2), 21 dan 23 bulan Juni sampai 
Desember 2017 pada tanggal yang sama. 

  On June 9, 2022, NSP, a subsidiary, received 
 Nil Tax Assessment Letter (“SKPN”) from the Tax 
 Office pertaining to corporate income tax for 
 fiscal year 2017. The reported tax loss of NSP for 
 fiscal year 2017 amounting to Rp87,587,234,851 
 was corrected to become Rp51,750,843,501. 
 NSP accepted several corrections totaling to 
 Rp6,873,744,879, accordingly, the tax loss for 
 fiscal year 2017 become Rp80,713,489,972. 
 Further, for the correction of Rp28,962,646,471, 
 NSP filed an objection letter on August 26, 2022. 
 Until the date of completion of the interim 
 consolidated financial statements, there is still no 
 decision issued by the Tax Office regarding the 
 objection. 
 
 
 
 NSP also received SKPN on the same date of 
 VAT, income tax 4(2), 21 and 23 for June until 
 December 2017 on the same date. 
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30. PERPAJAKAN (lanjutan)  30. TAXATION (continued) 
 

i. Hasil pemeriksaan pajak (lanjutan)  i. Tax assessment letters (continued) 
 

 NSP (lanjutan)   NSP (continued) 
 

 Pada tanggal 17 Desember 2021, NSP, entitas 
anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil 
(“SKPN”) dari Kantor Pajak terkait PPh badan 
pada tahun fiskal 2016. Rugi fiskal NSP yang 
dilaporkan untuk tahun pajak 2016 sebesar 
Rp95.240 dikoreksi menjadi sebesar Rp68.071. 
NSP menerima keputusan atas SKPN tersebut.  

  On December 17, 2021, NSP, a subsidiary, 
received Nil Tax Assessment Letter (“SKPN”) 
from the Tax Office pertaining to corporate 
income tax for fiscal year 2016. The reported 
tax loss of NSP for fiscal year 2016 amounting 
to Rp95,240 was corrected to become 
amounting to Rp68,071. NSP has accepted 
with tax assessment of SKPN. 

   

 NSP juga menerima SKPN atas PPN, pajak 
penghasilan 4(2), 21 dan 23 bulan  
Desember 2016 pada tanggal yang sama. 

  NSP also received SKPN on the same date of 
VAT, income tax 4(2), 21 and 23 for  
December 2016. 

   
 BSP   BSP 
    

 Pada tanggal 28 Januari 2021, BSP, entitas 
anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar (“SKPKB”) terkait PPN dan pajak 
penghasilan 4(2), 21 dan 23 untuk tahun fiskal 
2016 dengan total kekurangan termasuk sanksi 
administrasi sebesar Rp315. BSP menerima 
dan telah membayar seluruh kurang bayar 
tersebut pada tanggal 19 Februari,  
23 Februari dan 28 Juli 2021 masing-masing 
sebesar Rp226, Rp71 dan Rp18. Pembayaran 
ini dicatat sebagai bagian dari “Beban operasi 
lainnya” pada laporan laba rugi konsolidasian. 

  On January 28, 2021, BSP, a subsidiary, 
received Tax Underpayment Decision Letters 
(“SKPKB”) pertaining to VAT and income tax 
articles 4(2), 21 and 23 for fiscal year 2016 with 
total underpayment including related 
administrative sanction amounting to Rp315. 
BSP has accepted and fully paid the above 
mentioned tax underpayments on February 19, 
February 23 and July 28, 2021 amounting to 
Rp226, Rp71 and Rp18, respectively. These 
payments are recorded as part of “Other 
operating expenses” in the consolidated 
statements of profit or loss. 

    
 Pada tanggal 5 November 2021, BSP juga 

menerima SKPN dari Kantor Pajak terkait PPh 
badan pada tahun fiskal 2016. Rugi fiskal BSP 
yang dilaporkan untuk tahun pajak 2016 
sebesar Rp20.648 dikoreksi menjadi sebesar 
Rp19.517. BSP menerima keputusan atas 
SKPN tersebut.  

  On November 5, 2021, BSP also received 
SKPN from the Tax Office pertaining to 
corporate income tax for fiscal year 2016. The 
reported tax loss of BSP for fiscal year 2016 
amounting to Rp20,648 was corrected to 
become amounting to Rp19,517. BSP has 
accepted with tax assessment of SKPN. 

 
 Pada tanggal 5 November 2021, BSP kembali 

menerima  SKPKB terkait pajak penghasilan 
pasal 4(2), 21 dan 23 tahun fiskal 2016 dengan 
total kekurangan termasuk sanksi administrasi 
sebesar Rp109. BSP menerima dan telah 
membayar seluruh kurang bayar pajak tersebut 
pada tanggal 16 November 2021 masing-
masing sebesar Rp76,  
Rp22  and Rp12. Pembayaran ini dicatat 
sebagai bagian dari “Beban operasi lainnya” 
pada laporan laba rugi konsolidasian. 

  On November 5, 2021, BSP received another 
SKPKB pertaining to income tax articles 4(2), 21 
and 23 for fiscal year 2016 with total 
underpayment including related administrative 
sanction amounting to Rp109. BSP has 
accepted and fully paid the above mentioned 
tax underpayments on  
November 16, 2021 amounting to Rp76, Rp22 
and Rp12, respectively. These payments are 
recorded as part of “Other operating expenses” 
in the consolidated statements of profit or loss. 
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31. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK 
BERELASI 

 31. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH 
RELATED PARTIES 

 
 Dalam kegiatan usaha normal, Kelompok Usaha 

melakukan transaksi usaha dan keuangan dengan 
pihak-pihak berelasi tertentu. Saldo akun-akun yang 
signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai 
berikut: 

  In the normal course of business, the Group 
engages in trade and financial transactions with 
certain related parties. The significant account 
balances with related parties are as follows: 

   
         Persentase terhadap total aset/ 
     Jumlah/Total    Percentage to total assets 
                           
     31 Juli/    31 Desember/    31 Desember/    31 Desember/    31 Juli/   31 Desember/    31 Desember/    31 Desember/    
     July 31,    December 31,    December 31,    December 31,    July 31,   December 31,    December 31,    December 31,  
     2022    2021    2020    2019    2022    2021    2020    2019    
                           

 Aset                            Assets 
  
 Piutang pihak berelasi                       Due from related parties 
 Rupiah                            Rupiah 
                              Under common 
 Entitas sepengendali                         control entities 
 PT Mitra Sawit Sejahtera  -   -   756   760   -   -   0,03%   0,03%  PT Mitra Sawit Sejahtera 
                              PT Agro Cipta 
 PT Agro Cipta Sawit Perdana -   -   79   79   -   -   0,00%   0,00%  Sawit Perdana 
                              PT Pamitra Sawit 
 PT Pamitra Sawit Nusantara -   -   30   30   -   -   0,00%   0,00%  Nusantara 

                           
 Total     -   -   865   869   -   -   0,03%   0,03%  Total 
                             

 
 Perjanjian sewa kantor   Office lease agreement 
   
 Pada tanggal 14 Juni 2022, Perusahaan, NSP, BSP 

dan PMM mengadakan perjanjian sewa menyewa 
atas ruang perkantoran dengan PT Samuel 
International, entitas induk terakhir Perusahaan. 
Perjanjian sewa ini , dimana jangka waktu perjanjian 
dimulai sejak tanggal 1 Juli 2022 hingga 30 Juni 
2023. Perjanjian ini diperpanjang setiap tahunnya. 

  On June 14, 2022, the Company, NSP, BSP and 
PMM entered into office lease agreement with  
PT Samuel International, the Company’s ultimate 
parent entity, which the term of the agreement was 
commenced from July 1, 2022 until June 30, 2023. 
This agreement is renewed annually. 

 
 

32. LABA (RUGI) PER SAHAM  32.  EARNINGS (LOSS) PER SHARE 
 

 Rincian perhitungan laba (rugi) per saham adalah 
sebagai berikut: 

 Details of earnings (loss) per share computation are 
as follows: 

 
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
          2021             
          (Tidak audit/ 
      2022    Unaudited)    2021    2020    2019 
                    

 Laba (rugi) periode/tahun                  Income (loss) for the period/year 
  berjalan yang diatribusikan                 attributable to owners 
  kepada pemilik entitas induk  63.575   110.604   245.333   19.433  (240.116)  of the parent entity 

                    
 Jumlah rata-rata                  Weighted-average 
  tertimbang saham   20.220.000.000   20.220.000.000   20.220.000.000   20.220.000.000   20.220.000.000   number of shares 
 
 Laba (rugi) per saham                  Basic earnings (loss) 
  dasar (angka penuh)   3   5   12   1   (12)  per share (full amount) 
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32. LABA (RUGI) PER SAHAM (lanjutan)  32.  EARNINGS (LOSS) PER SHARE (continued) 
 

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan 
memecah nilai nominal saham yang semula 
sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) per saham 
menjadi sebesar Rp50 (angka penuh) per saham, 
yang mengakibatkan jumlah saham yang beredar 
meningkat (Catatan 24). Untuk tujuan perhitungan 
laba (rugi) per saham, jumlah saham yang beredar 
dihitung menggunakan jumlah saham baru. 

 On December 31, 2021, the Company split the par 
value of the shares from Rp1,000,000 (full amount) 
per share to become Rp50 (full amount) per share, 
which resulted increase in number of outstanding 
shares (Note 24). For the purpose of calculating the 
earnings (loss) per share, the outstanding shares 
were calculated based on the new number of 
shares. 

 
Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi 
saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal  
31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 
2019, karenanya tidak menyajikan laba per saham 
dilusian. 

 The Company has no outstanding dilutive potential 
ordinary shares as of July 31, 2022 and December 
31, 2021, 2020 and 2019, and therefore, did not 
present diluted earnings per share. 

 
 

33. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA 
UANG ASING 

 33. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES  
DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES 

 
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019, Kelompok Usaha memiliki aset dan 
liabilitas moneter dalam mata uang asing, dengan 
nilai pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut: 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019, the Group has monetary assets and 
liabilities denominated in foreign currencies, the 
values of which as of the reporting dates are as 
follows: 

 
     31 Juli 2022    31 Desember 2021/    31 Desember 2020/    31 Desember 2019/  
     July 31, 2022    December 31, 2021    December 31, 2020    December 31, 2019  
                            

     Mata uang        Mata uang        Mata uang        Mata uang 
     asing        asing        asing        asing     
     (angka penuh)/    Ekuivalen    (angka penuh)/    Ekuivalen    (angka penuh)/   Ekuivalen   (angka penuh)/   Ekuivalen 
     Foreign    dalam Rp/    Foreign    dalam Rp/    Foreign    dalam Rp/    Foreign    dalam Rp/ 
     currency    Equivalent    currency    Equivalent    currency    Equivalent    currency    Equivalent 
     (full amount)    in Rp    (full amount)    in Rp    (full amount)    in Rp    (full amount)    in Rp  
                            

 Aset                             Asset 
 Kas di bank                           Cash in banks 
  Dolar AS    11.317   169   11.734   167   12.446   176   13.156   183   US Dollar 

                            

 
 Liabilitas                            Liability 
 Utang usaha                           Trade payable 

Pihak ketiga                          Third party 
Dolar AS    -   -   -   -   -   -   (81.318 )  (1.130 ) US Dollar 

                            

 Aset (liabilitas)                          Net monetary asset 
moneter neto      169      167      176      (947 ) (liability) 
                            

 
Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 
2020 dan 2019, kurs konversi yang digunakan 
Kelompok Usaha diungkapkan pada Catatan 2 pada 
laporan keuangan konsolidasian. 

 As of July 31, 2022 and December 31, 2021, 2020 
and 2019 the conversion rates used by the Group 
are disclosed in Note 2 to the consolidated financial 
statements. 

 
 

34. SEGMEN OPERASI  34.  OPERATING SEGMENT 
 

Untuk kepentingan manajemen, Kelompok Usaha 
hanya terdiri atas satu segmen operasi, yaitu 
perkebunan kelapa sawit. 

 For the purpose of management, the Group is 
organized as one operating segment, i.e. oil palm 
plantation. 

 
Seluruh aset produktif Kelompok Usaha berada di 
Indonesia. Seluruh pendapatan Kelompok Usaha 
berasal dari pelanggan di Indonesia. 

 All of the Group’s productive assets are located in 
Indonesia. All of the Group’s revenue are generated 
from customers in Indonesia. 
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35. PENGUKURAN NILAI WAJAR  35. FAIR VALUE MEASUREMENT 
 
 Instrumen keuangan  Financial instruments 
 

Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan di 
dalam laporan posisi keuangan konsolidasian  
kurang lebih sebesar nilai wajarnya. 

 The carrying values of financial instruments 
presented in the consolidated statement of financial 
position approximate their fair values. 

 
Manajemen menetapkan bahwa nilai tercatat 
(berdasarkan jumlah nosional) kas dan bank, 
piutang usaha, piutang lain-lain, aset keuangan 
lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang 
usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas 
imbalan kerja jangka pendek kurang lebih sebesar 
nilai wajarnya karena instrumen keuangan tersebut 
berjangka pendek. 

 Management has determined that the carrying 
amounts (based on notional amounts) of cash on 
hand and in banks, trade receivables, other 
receivables, other current financial asset, short-term 
bank loans, trade payables, other payables, 
accrued expenses and short-term employee 
benefits liability reasonably approximate their fair 
values because they are mostly short-term in 
nature. 

 
 Nilai tercatat dari piutang pihak berelasi, piutang 

plasma, aset tidak lancar lainnya - deposito 
berjangka yang dibatas penggunaannya, utang bank 
jangka panjang dan liabilitas sewa dengan suku 
bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai 
wajarnya karena dinilai ulang secara berkala. 

 The carrying amount of due from related parties, 
plasma receivables, other non-current assets - 
restricted time deposit, long-term bank loans and 
lease liabilities with floating interest rates are 
approximately at their fair values as they are re-
priced frequently. 

 
 Tabel berikut menunjukkan hierarki pengukuran nilai 

wajar berulang dari aset Kelompok Usaha: 
 The following table provides the recurring fair value 

measurement by hierarchy of the Group’s assets: 
 

 

Total/Total 

Harga kuotasian 
dalam pasar 

aktif untuk aset 
yang identik 

(Level 1)/ 
Quoted prices in 
active markets 

(Level 1) 

Input yang 
dapat 

diobservasi 
yang signifikan 

(Level 2)/ 
Significant 
observable 

inputs 
(Level 2) 

Input yang tidak 
dapat diobservasi 

yang signifikan 
(Level 3)/ 

Significant 
unobservable 

inputs 
(Level 3) 

 

31 Juli 2022     July 31, 2022 
      
Aset biologis - produk 

Agrikultur 
 

50.145 
 

- 
 

- 
 

50.145 
Biological assets - 

 agricultural produce 
      
31 Desember 2021     December 31, 2021 
      
Aset biologis - produk 

Agrikultur 
 

76.100 
 

- 
 

- 
 

76.100 
Biological assets - 

 agricultural produce 
      
31 Desember 2020     December 31, 2020 
      
Aset biologis - produk 

agrikultur 
 

43.375 
 

- 
 

- 
 

43.375 
Biological assets - 

 agricultural produce 
      
31 Desember 2019     December 31, 2019 
      
Aset biologis - produk 

agrikultur 
 

33.175 
 

- 
 

- 
 

33.175 
Biological assets - 

 agricultural produce 
 

Tidak ada transfer antara Level 1 dan Level 2, dan 
masuk atau keluar dari Level 3 selama 
periode/tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 

 There were no transfers between Level 1 and 
Level 2, and into or out from Level 3 during the 
period/year ended July 31, 2022 and December 31, 
2021, 2020 and 2019. 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES 

 
Risiko utama dari instrumen keuangan Kelompok 
Usaha adalah risiko suku bunga, risiko mata uang, 
risiko harga komoditas, risiko kredit dan risiko 
likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui 
kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko 
tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai 
berikut: 

 The main risks arising from the Group’s financial 
instruments are interest rate risk, foreign currency 
risk, commodity price risk, credit risk and liquidity 
risk. The Directors review and agree policies for 
managing each of these risks, which are described 
in more details as follows: 

 
 Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas  Interest rate risk on fair values and cash flows  

 
Risiko tingkat bunga adalah risiko bahwa nilai wajar 
atau arus kas masa depan suatu instrumen 
keuangan akan berfluktuasi karena perubahan 
tingkat suku bunga pasar.  

 Interest rate risk is the risk that the fair value or 
future cash flows of a financial instrument will 
fluctuate because of changes in market interest 
rates. 

 
Risiko suku bunga Kelompok Usaha terutama timbul 
dari pinjaman untuk modal kerja dan investasi. 
Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan 
risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Kelompok 
Usaha. Kelompok Usaha tidak memiliki pinjaman 
yang dikenakan suku bunga tetap. 

 The Group’s interest rate risk mainly arises from 
loans for working capital and investment purposes. 
Loans at variable rates expose the Group to fair 
value interest rate risk. The Group has no loan that 
bears fixed interest rate. 

 
Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai 
kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku 
bunga. 

 Currently, the Group does not have a formal 
hedging policy for interest rate exposures. 

 
Berdasarkan simulasi yang rasional, dengan seluruh 
variabel-variabel lain tidak berubah, analisa 
sensitivitas atas perubahan tingkat suku bunga 
pinjaman yang mengambang adalah sebagai 
berikut:  

 
Based on a sensible simulation, with all other 
variables held constant, sensitivity analysis on the 
floating interest rate of borrowings is as follows: 

 

Variabel  

Kenaikan 
(penurunan)/ 

Increase (decrease)  

(Penurunan) kenaikan laba 
sebelum pajak penghasilan/ 

(Decrease) increase in  
income before income tax  Variable 

       
31 Juli 2022      July 31, 2022 
Tingkat suku bunga 

mengambang 
 100/ (100) basis poin/ 

basis points 
  

(Rp20.810)/Rp20.810 
  

Floating interest rate 
       
31 Desember 2021      December 31, 2021 
Tingkat suku bunga 

mengambang 
 100/ (100) basis poin/ 

basis points 
  

(Rp21.600)/Rp21.600 
  

Floating interest rate 
       
31 Desember 2020      December 31, 2020 
Tingkat suku bunga 

mengambang 
 100/ (100) basis poin/ 

basis points 
  

(Rp22.313)/Rp22.313 
  

Floating interest rate 
       
31 Desember 2019      December 31, 2019 
Tingkat suku bunga 

mengambang 
 100/ (100) basis poin/ 

basis points 
  

(Rp22.180)/Rp22.180 
  

Floating interest rate 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
Risiko mata uang asing  Foreign currency risk 
   
Risiko mata uang asing adalah risiko bahwa nilai 
wajar atau arus kas masa depan dari suatu 
instrumen keuangan akan berfluktuasi karena 
perubahan kurs mata uang asing. Risiko Kelompok 
Usaha terhadap risiko perubahan kurs mata uang 
asing terutama berkaitan dengan kegiatan operasi. 
Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai 
kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata 
uang asing.  

 Foreign currency risk is the risk that the fair value or 
future cash flows of a financial instrument will 
fluctuate due to changes in foreign exchange rates. 
The Group's risk to the risk of changes in foreign 
exchange rates is mainly related to operating 
activities. Currently, the Group does not have a 
formal hedging policy for foreign currency 
exposures.  

 

Berdasarkan simulasi yang rasional, dengan 
seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, analisa 
sensitivitas atas perubahan nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar AS adalah sebagai berikut:  

 Based on a sensible simulation, with all other 
variables held constant, sensitivity analysis on the 
change of exchange rate of Rupiah against US 
Dollar is as follows: 

 

Variabel  

Kenaikan 
(penurunan)/ 

Increase (decrease)  

(Penurunan) kenaikan laba 
sebelum pajak penghasilan/ 

(Decrease) increase in  
income before income tax  Variable 

       

31 Juli 2022      July 31, 2022 
Nilai tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS 
  

10%/ (10%) 
  

Rp17/(Rp17) 
 Exchange rate of Rupiah  

against US Dollar 
 

31 Desember 2021      December 31, 2021 
Nilai tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS 
  

10%/ (10%) 
  

Rp17/(Rp17) 
 Exchange rate of Rupiah  

against US Dollar 
 

31 Desember 2020      December 31, 2020 
Nilai tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS 
  

10%/ (10%) 
  

Rp18/(Rp18) 
 Exchange rate of Rupiah  

against US Dollar 
 

31 Desember 2019      December 31, 2019 
Nilai tukar Rupiah terhadap 

Dolar AS 
  

10%/ (10%) 
  

(Rp95)/Rp95 
 Exchange rate of Rupiah  

against US Dollar 
 

Risiko kredit  Credit risk 
 

Risiko kredit yang dihadapi oleh Kelompok Usaha 
berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan 
dan petani plasma dan penempatan rekening koran 
pada bank.  

 The Group has credit risk arising from the credits 
granted to the customers and plasma farmers and 
placement of current accounts in the banks. 

 
Selain dari pengungkapan di bawah ini, Kelompok 
Usaha tidak memiliki konsentrasi risiko kredit. 

 Other than as disclosed below, the Group has no 
concentration of credit risk. 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
Risiko kredit (lanjutan)  Credit risk (continued) 

 
Kas dan kas di bank   Cash on hand and in banks 

   
Risiko kredit atas penempatan rekening koran 
dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan 
Kelompok Usaha. Investasi atas kelebihan dana 
dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini 
dievaluasi setiap tahun oleh direksi. Batas tersebut 
ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi 
kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian 
akibat kebangkrutan   bank-bank tersebut. Selain 
itu, Kelompok Usaha memilih untuk menempatkan 
dananya pada bank-bank terkemuka dan memiliki 
reputasi yang baik. 

 Credit risk arising from placements of current 
accounts is managed in accordance with the 
Group’s policy. Investments of surplus funds are 
limited for each bank and reviewed annually by the 
directors. Such limits are set to minimize the 
concentration of credit risk and therefore mitigate 
financial loss through potential failure of the banks. 
The Group chooses to place its funds in reputable 
and have a good reputation. 

 
Piutang usaha  Trade receivables 

 
Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk 
memastikan penjualan produk hanya dilakukan 
kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan 
rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. 
Merupakan kebijakan Kelompok Usaha bahwa 
semua pelanggan yang akan melakukan pembelian 
secara kredit harus melalui prosedur verifikasi 
kredit. 

 The Group has policies in place to ensure that whole 
sales of products are made only to creditworthy 
customers with proven track records or good credit 
history. It is the Group’s policy that all customers 
who wish to trade on credit terms are subject to 
credit verification procedures.  

 
Untuk penjualan, Kelompok Usaha memberikan 
jangka waktu kredit antara 3 sampai dengan 15 hari 
dari tanggal penerbitan faktur. Kelompok Usaha 
memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit 
untuk tiap-tiap pelanggan. Selain itu, saldo piutang 
dipantau secara terus menerus untuk mengurangi 
risiko piutang tak tertagih. 

 For sales, the Group may grant its customers credit 
terms from 3 to 15 days from the issuance of 
invoice. The Group has policies that limit the 
amount of credit to every customer. In addition, 
receivable balances are monitored on an ongoing 
basis to reduce the Group’s exposure to bad debts. 

 
Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan 
sesuai dengan syarat pembayaran, Kelompok 
Usaha akan menghubungi pelanggan untuk 
menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh 
tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang 
telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah 
ditentukan, Kelompok Usaha akan menempuh jalur 
hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Kelompok 
Usaha, penyisihan spesifik dapat dibuat jika piutang 
dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, 
Kelompok Usaha akan menghentikan penyaluran 
semua produk kepada pelanggan yang terlambat 
dan/atau gagal bayar. Selain itu, Kelompok Usaha 
dapat menetapkan pelanggan untuk memberikan 
uang muka sebelum penjualan terjadi. 

 When a customer fails to make payment within the 
granted credit terms, the Group will contact the 
customer to act on overdue receivable. If the 
customer does not settle the overdue receivable 
within a reasonable time, the Group will proceed 
with the legal actions. Depending on the Group’s 
assessment, specific allowance may be made if the 
receivable is deemed uncollectible. To mitigate its 
credit risk, the Group will cease the supply of all 
products to customers in the event of late payment 
and/or default. In addition, the Group may ask their 
customer to provide cash advances before 
occurrence of sales. 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
Risiko kredit (lanjutan)  Credit risk (continued) 

 
Piutang plasma  Plasma receivables 

 
Piutang plasma merupakan biaya-biaya yang 
dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan 
plasma yang meliputi pengeluaran yang dibiayai 
oleh bank. 

 Plasma receivables represent costs incurred for 
plasma plantation development which include costs 
for plasma plantations funded by the bank. 

 
Piutang plasma juga termasuk pinjaman talangan 
kredit untuk pinjaman pupuk serta sarana produksi 
pertanian lainnya kepada petani plasma. Biaya-
biaya ini akan ditagihkan kembali ke petani plasma, 
dan jaminan terkait berupa bukti kepemilikan tanah 
perkebunan plasma akan dikembalikan kepada 
petani plasma setelah piutang plasma dilunasi 
sepenuhnya. 

 Plasma receivables also include advances to 
plasma farmers for fertilizers and other agriculture 
supplies. These advances shall be reimbursed by 
the plasma farmers, and the related collateral in the 
form of titles of ownership of the plasma plantations 
will be handed over to the plasma farmers once the 
plasma receivables have been fully repaid. 

 
Kelompok Usaha melalui pola kemitraan juga 
memberikan bantuan teknis kepada petani plasma 
untuk mempertahankan produktivitas perkebunan 
plasma yang merupakan bagian dari strategi 
Kelompok Usaha untuk mempererat hubungan 
dengan petani plasma yang diharapkan akan dapat 
memperlancar pelunasan piutang plasma. 

 The Group through partnership scheme also 
provides technical assistance to the plasma farmers 
to maintain the productivity of plasma plantations as 
part of the Group’s strategy to strengthen 
relationship with plasma farmers which is expected 
to improve the repayments of plasma receivables. 

 
Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum 
Kelompok Usaha terhadap risiko kredit adalah 
sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari 
aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi 
keuangan konsolidasian. 

 At the reporting date, the Group's maximum 
exposures to credit risk are represented by the 
carrying amount of each class of financial assets 
presented in the condolidated statements of 
financial position. 

 
Risiko likuiditas  Liquidity risk 

 
Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya 
untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang 
yang jatuh tempo dengan menyediakan kas yang 
cukup, dan ketersediaan pendanaan melalui 
kecukupan jumlah fasilitas kredit yang diterima. 

 The Group manages its liquidity profile to be able to 
finance its capital expenditures and service its 
maturing debts by maintaining sufficient cash, and 
the availability of funding through an adequate 
amount of committed credit facilities. 

 
Kelompok Usaha secara teratur mengevaluasi 
informasi arus kas proyeksi dan aktual dan terus-
menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk 
mengidentifikasikan kesempatan melakukan 
penggalangan dana yang mencakup utang bank dan 
pasar modal. 

 The Group regularly evaluates its projected and 
actual cash flow information and continuously 
assesses conditions in the financial markets for 
opportunities to pursue fund-raising initiative, 
including bank loans and equity market. 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
Risiko likuiditas (lanjutan)  Liquidity risk (continued) 

 
Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo 
liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan 
arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang 
mencakup beban bunga terkait: 

 The table below summarizes the maturity profile of 
the Group’s financial liabilities, based on contractual 
undiscounted payments, which include the related 
interest charges: 

 
 Dalam waktu Lebih dari  
 1 tahun/ 1 sampai 5 tahun/ 5 tahun/ Total/ 
 Within 1 year Within 1 to 5 year More than 5 years Total 
           

31 Juli 2022         July 31, 2022 
Utang usaha 76.546  -  -  76.546  Trade payables 
Utang lain-lain 30.017  -  -  30.017  Other payables 
Beban akrual 5.592  -  -  5.592  Accrued expenses 
Liabilitas imbalan kerja         Short-term employee 

jangka pendek 11.774  -  -  11.774  benefits liability 
Utang bank         Long-term 

jangka panjang 92.328  1.175.924  813.356  2.081.608  bank loans 
Liabilitas sewa  2.626  2.070  -  4.696  Lease liabilities 
Beban bunga         Future imputed 

masa depan 140.697  276.829  - 417.526  interest charges 
 
31 Desember 2021         December 31, 2021 
Utang usaha 105.189  -  -  105.189  Trade payables 
Utang lain-lain 34.836  -  -  34.836  Other payables 
Beban akrual 8.652  -  -  8.652  Accrued expenses 
Liabilitas imbalan kerja         Short-term employee 

jangka pendek 10.100  -  -  10.100  benefits liability 
Utang bank         Long-term 

jangka panjang 164.386  1.152.604  836.257  2.153.247  bank loans 
Liabilitas sewa  1.366  1.220  -  2.586  Lease liabilities 
Beban bunga         Future imputed 

masa depan 349.999  110  -  350.109  interest charges 
 

31 Desember 2020         December 31, 2020 
Utang bank         Short-term 

jangka pendek  99.977  -  -  99.977  bank loans 
Utang usaha 119.598  -  -  119.598  Trade payables 
Utang lain-lain 44.578  -  -  44.578  Other payables 
Beban akrual 9.444  -  -  9.444  Accrued expenses 
Liabilitas imbalan kerja         Short-term employee 

jangka pendek 9.963  -  -  9.963  benefits liability 
Utang bank         Long-term 

jangka panjang 61.022  1.213.164  848.622  2.122.808  bank loans 
Liabilitas sewa  2.694  526  -  3.220  Lease liabilities 
Beban bunga         Future imputed 

masa depan 289.153  46  -  289.199  interest charges 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
Risiko likuiditas (lanjutan)  Liquidity risk (continued) 

 
Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo 
liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan 
arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto, yang 
mencakup beban bunga terkait: (lanjutan) 

 The table below summarizes the maturity profile of 
the Group’s financial liabilities, based on contractual 
undiscounted payments, which include the related 
interest charges: (continued) 

 
 Dalam waktu Lebih dari  
 1 tahun/ 1 sampai 5 tahun/ 5 tahun/ Total/ 
 Within 1 year Within 1 to 5 year More than 5 years Total 
           

31 Desember 2019         December 31, 2019 
Utang bank         Short-term 

jangka pendek  99.999  -  -  99.999  bank loans 
Utang usaha 147.657  -  -  147.657  Trade payables 
Utang lain-lain 46.108  -  -  46.108  Other payables 
Beban akrual 8.207  -  -  8.207  Accrued expenses 
Liabilitas imbalan kerja         Short-term employee 

jangka pendek 7.900  -  -  7.900  benefits liability 
Utang bank         Long-term 

jangka panjang 54.527  1.100.152  950.782  2.105.461  bank loans 
Liabilitas sewa  4.525  1.469  -  5.994  Lease liabilities 
Beban bunga         Future imputed 

masa depan 186.460  69  -  186.529  interest charges 
  

Perubahan utang yang timbul dari aktivitas 
pendanaan 

  Changes in debts arising from financing 
activities 

 
     Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022/ 
     Seven-month period ended July 31, 2022 
                      
                 Perubahan 
     Saldo awal/    Penerimaan    Pengeluaran    non-kas lainnya/    Saldo akhir/ 
     Beginning    arus kas/    arus kas/    Changes of    Ending 
     balance    Cash inflow    Cash outflow   non-cash-others     balance 
                   

Utang bank jangka pendek   -   40.000   -   -   40.000  Short-term bank loans 
Utang bank jangka panjang    2.153.247   2.086.700   (2.155.270)  (3.069)  2.081.608  Long-term bank loans 
Liabilitas sewa    2.586   -   (2.143)  4.253   4.696  Lease liabilities 

  
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021/ 
        Year ended December 31, 2021 
                      
                 Perubahan 
     Saldo awal/    Penerimaan    Pengeluaran    non-kas lainnya/    Saldo akhir/ 
     Beginning    arus kas/    arus kas/    Changes of    Ending 
     balance    Cash inflow    Cash outflow   non-cash-others     balance 
                   

Utang bank jangka pendek   99.977       -   -   (99.977)  -  Short-term bank loans 
Utang bank jangka panjang    2.122.808   -   (81.392)  111.831   2.153.247  Long-term bank loans 
Liabilitas sewa    3.220   -   (4.929)  4.295      2.586  Lease liabilities 
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36. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO 
KEUANGAN (lanjutan) 

 36. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES 
AND POLICIES (continued) 

 
Risiko likuiditas (lanjutan)  Liquidity risk (continued) 

 
Perubahan utang yang timbul dari aktivitas 
pendanaan (lanjutan) 

  Changes in debts arising from financing 
activities (continued) 

 
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ 

        Year ended December 31, 2020 
                      
                 Perubahan 
     Saldo awal/    Penerimaan    Pengeluaran    non-kas lainnya/    Saldo akhir/ 
     Beginning    arus kas/    arus kas/    Changes of    Ending 
     balance    Cash inflow    Cash outflow   non-cash-others     balance 
                   

Utang bank jangka pendek   99.999       19.531   (19.553)  -   99.977  Short-term bank loans 
Utang bank jangka panjang    2.105.461   10.276   (24.319)  31.390   2.122.808  Long-term bank loans 
Liabilitas sewa    5.994   -   (7.155)  4.381      3.220  Lease liabilities 

 
 

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ 
        Year ended December 31, 2019 
                      
                 Perubahan 
     Saldo awal/    Penerimaan    Pengeluaran    non-kas lainnya/    Saldo akhir/ 
     Beginning    arus kas/    arus kas/    Changes of    Ending 
     balance    Cash inflow    Cash outflow   non-cash-others     balance 
                   

Utang bank jangka pendek   50.000       49.999   -   -   99.999  Short-term bank loans 
Utang bank jangka panjang    2.015.755   96.835   (59.962)  52.833   2.105.461  Long-term bank loans 
Liabilitas sewa    12.867   -   (8.090)  1.217      5.994  Lease liabilities 

 
 Risiko harga komoditas   Commodity price risk 

 
Kelompok Usaha terkena dampak dari fluktuasi 
 harga komoditas tertentu. Harga komoditas CPO 
 dan PK memiliki fluktuasi tinggi karena faktor tak 
 terduga seperti cuaca, kebijakan pemerintah, 
 perubahan permintaan global akibat 
 pertumbuhan penduduk dan perubahan standar 
 hidup dan produksi global produk-produk 
 substitusi. Dalam kegiatan usaha yang normal, 
 nilai penjualan Perusahaan dan persediaan 
 komoditas bahan baku terus menerus berubah 
 sesuai dengan pergerakan harga pasar 
 komoditas yang mendasarinya.  

 The Group is affected by fluctuations in the 
 value of certain commodities. The price of CPO 
 and PK are subject to wide fluctuations due to 
 unpredictable factors such as weather, 
 government policies, changes in global demand 
 resulting from population growth and changes 
 in standards of living, and global production 
 substitute products. During its ordinary course 
 of business, the value of the Company open 
 sales and commodities inventory of raw 
 materials changes continuously in line with 
 movements in the prices of the underlying 
 commodities market. 

 
Untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 
tanggal 31 Juli 2022, kebijakan Kelompok Usaha 
adalah untuk tidak melakukan lindung nilai atas 
risiko harga komoditas tersebut. 

 For the seven-month period ended July 31, 2022, 
the Group’s policy is that no hedging in the said 
commodity price risk shall be undertaken. 
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37. KONDISI BISNIS  37. BUSINESS CONDITION 
 

Kelompok Usaha telah melaporkan laba (rugi) neto 
masing-masing sebesar Rp63.575, Rp110.604, 
Rp245.333, Rp19.433 dan (Rp240.111), untuk 
periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 
dan 2021 (tidak diaudit) dan tahun yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 
Kelompok Usaha juga melaporkan akumulasi rugi 
masing-masing sebesar Rp388.739, Rp453.250, 
Rp699.102 dan Rp726.104 pada tanggal 31 Juli 
2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. 

 The Group has reported a net income (loss) of 
Rp63,575, Rp110,604, Rp245,333, Rp19,433 and 
(Rp240,110), respectively, for the seven-month 
period ended July 31, 2022 and 2021 (unaudited) 
and year ended December 31, 2021, 2020 and 
2019. The Group also reported accumulated losses 
of Rp388,739, Rp453,250, Rp699,102 and 
Rp726,104, respectively, as of July 31, 2022 and 
December 31, 2021, 2020 and 2019. 

 
Dalam menanggapi kondisi bisnis ini, manajemen 
Kelompok Usaha secara bijak melanjutkan tata 
kelola dan operasi melalui perencanaan dan 
penerapan langkah-langkah berikut: 
a. mempertahankan efektivitas dan efisiensi biaya 

pemupukan dan perawatan untuk 
menghasilkan produksi TBS yang tinggi, serta 
adanya penambahan area panen TBS sesuai 
umur tanaman, 

b. mengoptimalkan utilisasi pabrik sehingga 
mampu meningkatkan produksi CPO dan PK 
dan juga mempertahankan kualitas FFA 
premium, 

c. Kelompok Usaha akan lebih selektif dalam 
melakukan pembelian aset baru dan 
mengoptimalkan pemakaian aset yang sudah 
ada, 

d. pembangunan pabrik kelapa sawit, 
e. meneruskan progres penanaman sesuai 

ketersediaan dana. 

 In response to this business condition, the Group 
management continues to be prudent in their 
management and operations, by planning and 
implementing the following measures: 
a. maintaining the effectiveness and efficiency of 

fertilizer and maintenance cost to provide high 
FFB production in line with the addition of FFB 
harvested area according to the age of the 
plant, 

b. optimizing plant utilization to increase CPO 
and PK production also maintaining and 
improving FFA premium quality, 

 
c. the Group will be selectively in purchasing new 

assets and optimizing the use of existing 
assets, 

 
d. construction of factory palm oil, 
e. continuing the progress of planting according 

to the availability of funds. 
 

Manajemen meyakini bahwa langkah-langkah yang 
telah disebutkan akan efektif dalam menghadapi 
dampak dari kondisi bisnis saat ini. 

 The management believes that the aforementioned 
measures will be effective in overcoming the effects 
of the current business condition. 

 
Kelompok Usaha telah memperoleh dukungan 
finansial dan bantuan lainnya, sesuai yang 
diperlukan dari entitas induk untuk terus mendukung 
operasional usaha Kelompok Usaha dan memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. 

 The Group has obtained financial support and other 
assistance, as required from the parent entity to 
enable the Group to continue its business 
operations and meet its obligations as they become 
due. 

 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, manajemen 
berkeyakinan bahwa Kelompok Usaha mempunyai 
upaya yang cukup dalam menjalankan kegiatan 
usahanya secara berkesinambungan. Manajemen 
optimis atas keseluruhan prospek dari industri 
kelapa sawit dan berkeyakinan bahwa Kelompok 
Usaha akan menjadi menguntungkan dengan 
semakin banyak area tanaman perkebunan yang 
telah menghasilkan dan berlanjut ke umur yang 
prima. 

 Based on the above, management believes that the 
Group has taken adequate measures to enable the 
Group to continue as a going concern. The 
management is optimistic on the overall prospects 
of the oil palm industry and believes that the Group 
will become profitable as more areas become 
mature and move into prime age. 
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38. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS  38. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION 
 

Transaksi non-kas:  Non-cash transactions: 
  
      Periode tujuh bulan yang 
      berakhir pada tanggal 31 Juli/    Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ 
     Seven-month period ended July 31,  Year ended December 31, 
                    
      2022    2021    2021    2020    2019 
                    

Reklasifikasi tanaman belum                  Reclassification of immature 
 menghasilkan ke tanaman                 plantations to mature 
 menghasilkan   144.069   150.560   150.560   367.444   199.210   plantations 
Kapitalisasi biaya pinjaman   3.510   6.489   12.105   19.348   36.318   Capitalization of borrowing cost 
Penambahan bibitan dan persiapan               Acquisition of nursery and land clearing  
 lahan melalui liabilitas   3.297   4.040   1.858   592   (1.875)  through incurrence of liabilities  
Reklasifikasi pembibitan dan                  Reclassification of nursery and 
 pembukaan lahan ke tanaman                land clearing to immature 
 belum menghasilkan   476   4.459   7.136   25.520   9.991   plantation 
Reklasifikasi aset tetap ke                   Reclassification of fixed assets to 
 aset tidak lancar lainnya    (16.802)  -   -   -   (358)  other non-current assets 
Amortisasi provisi pinjaman   (3.069)  747   1.198   1.198   1.109   Amortization of loan provision 
Penambahan aset tetap dan                  Acquisition of fixed assets and 
 tanaman belum menghasilkan                immature plantations through 
 melalui liabilitas   (1.735)  1.111   (2.326)  816   3.594   incurrence of liabilities 
Reklasifikasi utang bank jangka                 Reclassification of short term 
 pendek ke utang bank                  bank loan to long-term 
 jangka panjang   -   99.977   99.977   -   -   bank loans 
Interest during construction   -   10.655   10.656   30.192   51.724   Interest during construction 
Reklasifikasi aset tidak lancar                Reclassification of other non - current 
 lainnya ke aset tetap   -   -   -   -   2.075   asset to fixed assets 

 
 

39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI 
YANG SIGNIFIKAN 

 39. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS 
AND CONTINGENCIES 

 
a. Komitmen penjualan  a. Sales commitments 

 
 Pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 

2021, 2020 dan 2019, Kelompok Usaha memiliki 
beberapa komitmen penjualan minyak kelapa 
sawit kepada pelanggan pihak ketiga dengan 
jumlah tonase dan harga yang telah disepakati. 
Seluruh komitmen penjualan akan terealisasi 
dalam satu bulan setelah tiap-tiap tanggal 
pelaporan. 

 As of Juli 31, 2022 and December 31, 2021, 
2020 and 2019, the Group has several 
commitments to sell crude palm oil to third party 
customers at specified agreed tons and price. All 
sales commitment will be realised in one month 
after each reporting date.  

 
b. Utang bank jangka panjang plasma  b. Plasma long-term bank loans 

 
Sesuai  perjanjian  dengan  Bank Mandiri, entitas  
anak tertentu  diminta  untuk  bertindak  sebagai  
penjamin utang  plasma  sampai  seluruh  utang  
plasma  lunas. Pada  tanggal  31 Juli 2022, tidak 
terdapat sisa  utang  petani  plasma binaan  
entitas  anak  kepada  Bank Mandiri. 

 Under  the  loan  agreements  with  Bank Mandiri, 
certain subsidiaries are required to act as 
guarantor for the plasma loans until the plasma 
loans are fully repaid. As of July 31, 2022, there  
is no plasma  loan  that  must be settled by 
plasma farmers under guidance of the 
subsidiaries  to  Bank Mandiri. 
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39. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI 
YANG SIGNIFIKAN (lanjutan) 

 39. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS 
AND CONTINGENCIES (continued) 

 
b. Utang bank jangka panjang plasma (lanjutan)  b. Plasma long-term bank loans (continued) 

 
Sesuai perjanjian dengan BRI, entitas anak 
tertentu diminta untuk bertindak sebagai 
penjamin utang plasma sampai seluruh utang 
plasma lunas. Pada tanggal 31 Juli 2022 dan  
31 Desember 2021, 2020 dan 2019, sisa utang 
petani plasma binaan entitas anak kepada BRI 
masing-masing adalah sebesar nihil, Rp52.471, 
Rp48.117 dan Rp41.768. 

 Under the loan agreements with BRI, certain 
subsidiaries are required to act as guarantor for 
the plasma loans until the plasma loans are fully 
repaid. As of July 31, 2022 and December 31, 
2021, 2020 and 2019, the amount of plasma loan 
that must be settled by plasma farmers under 
guidance of the subsidiaries to BRI amounted to 
nil, Rp52,471, Rp48,117 and Rp41,768, 
respectively. 

 
c. Komitmen belanja modal  c. Capital expenditures commitments 

 
      Pembangunan pabrik kelapa sawit  Construction of palm oil mill 

 
Pada tahun 2021, BSP, entitas anak, menjalin 
perjanjian kerja dengan PT Fortuna Kontraktor, 
pihak ketiga, untuk membangun pabrik kelapa 
sawit senilai Rp109.124 yang terhitung sejak 
bulan Oktober 2021. Pada tanggal 2 Juni 2022, 
terdapat penambahan perjanjian kerja senilai 
Rp19.331. Pada tanggal 31 Juli 2022, jumlah 
yang terealisasi dari nilai perjanjian kerja tersebut 
adalah sebesar Rp44.412. 

 In 2021, BSP, a subsidiary, entered into a 
construction agreement with PT Fortuna 
Kontraktor, a third party, to build a palm oil mill 
amounting to Rp109,124 starting from October 
2021. On June 2, 2022, there was an additional 
construction agreement amounting to Rp19,331. 
As of July 31, 2022, amount realized from the 
total contract amounting to Rp44,412. 

 
d. Tuntutan Hukum  d. Litigation Case 

 
      Pada tanggal 31 Juli 2022, tidak terdapat tuntuan 

hukum terhadap Kelompok Usaha yang mungkin 
menimbulkan kerugian material di masa depan. 

 As of July 31, 2022, there are no lawsuits against 
the Group that are possible to cause material 
losses in the future. 
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40. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN  40. EVENT AFTER REPORTING DATE 
 

Berdasarkan pernyataan keputusan para 
pemegang Saham Perusahaan yang telah dicakup 
dengan Akta Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, 
S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 4 November 2022, para 
pemegang saham menyetujui, antara lain: 
• perubahan status Perusahaan yang semula 

perseroan terbatas tertutup menjadi perseroan 
terbatas terbuka. 

• rencana Perusahaan untuk melakukan 
Penawaran Umum Perdana Saham (“IPO”).  

• mengeluarkan saham dalam simpanan 
(portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 
3.568.235.300 saham baru untuk ditawarkan 
kepada masyarakat melalui IPO. 

• menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 
1.784.117.650 waran seri I. 

 
Keputusan pemegang saham ini telah disetujui dan 
dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan 
Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat  
No. AHU-0080260.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal  
7 November 2022. 

 Based on the statement of the Company’s 
shareholders resolution which was covered by  the 
Notarial Deed of Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., 
M.Kn., No. 18 dated November 4, 2022, the 
shareholders approved, among others: 
• change in the Company’s status which previously 

a limited entity to become a listed entity.  
 

• the Company’s plan to conduct Initial Public 
Offering (“IPO”).  

• issue the Company’s shares in portepel in a 
maximum quantity of 3,568,235,300 new shares 
to be offered to public in IPO. 
 

• issue warrant series I in a maximum quantity of 
1,784,117,650 warrant series I. 

 
This shareholders’ decision has been approved and 
recorded in the Legal Entity Administration System 
database of the Ministry of Law and Human Rights 
of the Republic of Indonesia based on letter  
No. AHU-0080260.AH.01.02.TAHUN 2022 dated  
November 7, 2022. 

 
 

41. TUJUAN PENYUSUNAN DAN PENERBITAN 
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 

 41. THE PURPOSE OF THE PREPARATION AND 
ISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL 
STATEMENTS 

 
Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan 
diterbitkan dengan tujuan dicantumkan dalam 
dokumen penawaran sehubungan dengan rencana 
penawaran umum perdana efek ekuitas 
Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan 
dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 
(“Penawaran Umum“). 

 
These consolidated financial statements have been 
prepared and issued solely for the inclusion in the 
offering document in connection with the proposed 
initial public offering of the equity securities of the 
Company in Indonesia in accordance with rules and 
regulations of Indonesian Financial Service 
Authority (“Public Offering”). 

 
 

42. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN 
KONSOLIDASIAN 

 41. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED 
FINANCIAL STATEMENTS 

 
Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan 
keuangan konsolidasian ini dengan tambahan 
pengungkapan pada Catatan 14, 16 dan 30 atas 
laporan keuangan konsolidasian, sehubungan 
dengan rencana Penawaran Umum.  

 
The Company has reissued these consolidated 
financial statements with additional disclosures in 
Notes 14, 16 and 30 to the consolidated financial 
statements, in connection with the Public Offering. 
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