
LAPORAN TAHUNAN
annual  report2016

PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK

PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK

Plaza Chase, Lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21
Jakarta 12920 – Indonesia
Telp : 021 – 2934-7999
Fax : 021 – 520-8400



table of contents
Daftar Isi

02
Financial Highlights

Ikthisar Keuangan

07
The Board of Commissioners Report

Laporan Dewan Komisaris

10 Laporan Direksi

13 Profil Perusahaan

20 Tata Kelola Perusahaan

34 Diskusi Dan Analisa Manajemen

43 Laporan Akuntan Publik

The Board of Directors Report

Company Profile

Good Corporate Governance

Management Discussion And Analysis

Public Accountant Report

Laporan Tahunan 2016 Annual Report 01

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.



Ikthisar Keuangan
Financial Highlights

(dalam jutaan Rupiah)

2016 20142015

Pendapatan

Laba Bruto

Rugi Sebelum Beban Pajak Penghasilan

Rugi Tahun Berjalan

Jumlah Beban Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Rugi per Saham 
(dalam satuan Rupiah)

465

55

(2.216)

(3.478)

(3.483)

(22,34)

27.249

122

(2.543)

(1.988)

(1.988)

(18,08)

153

5

(2.877)

(2.166)

(2.135)

(19,69)

 Revenue

Gross Profit

Loss Before Income Tax

Loss  for the Year

Total Expenses Comprehensive for the Year

Loss per Share 
(in units Rupiah)

(in million Rupiah)

Jumlah Aset Lancar

Jumlah Aset Tidak Lancar

Jumlah Aset

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Jumlah Liabilitas

Jumlah Ekuitas

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas

17.009

-

17.009

362

35

396

16.613

17.009

22.608

574

23.182

313

688

1.001

22.181

23.182

19.670

1.267

20.937

500

391

891

20.045

20.937

Total Current Assets

Total Non-Current Assets

Total Assets

Total Current Liabilities

Total Long-term Liabilities

Total Liabilities

Total Equity

Total Liabilties and Equity

2016 20142015Posisi Keuangan Financial Position

Laporan Laba Rugi Income Statement

Rasio Keuangan Financial Ratio

Rugi Tahun Berjalan terhadap Aset (%)

Rugi Tahun Berjalan terhadap Ekuitas (%)

Rugi Tahun Berjalan terhadap
Pendapatan (%)

Rasio Lancar (x)

Liabilitas terhadap Aset (%)

Liabilitas terhadap Ekuitas (%)

(20,4)

(20,9)

(748,3)

47,0

2,3

2,4

(8,6)

(9,0)

(7,3)

72,2

4,3

4,5

(10,3)

(10,8)

(1.420,1)

39,3

4,3

4,4

Return on Assets (%)

Return on Equity (%)

Return on Sales (%)

Current Ratio (x)

Liabilities to Assets (%)

Liabilities to Equity (%)

2016 20142015

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 
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2014 2015 2016

 23.182 
 20.937 

 17.009 

Grafik Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights Chart

Rugi Tahun Berjalan / Loss for the Year
( jutaan Rupiah / million Rupiah)

Jumlah Aset / Total Assets
( jutaan Rupiah / million Rupiah)
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2014 2015 2016

 27.249 

 153 
 465 

2014 2015 2016

 (1.988)
 (2.166)

 (3.478)

Pendapatan / Revenue
(jutaan Rupiah / million Rupiah)

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 
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 1.001 
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2014 2015 2016
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 20.045

 16.613

Jumlah Ekuitas / Total Equity
( jutaan Rupiah / million Rupiah)

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

04 Laporan Tahunan 2016 Annual Report

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.



PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.

Laporan Tahunan 2016 Annual Report 05

Ikhtisar Saham
Stock Highlights

Bulan
Month

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

500

600

500

470

300

302

304

300

310

268

260

264

Tertinggi (Rp)
Highest (Rp)

Kinerja Saham Tahun 2016
Year 2016 Share Performance

420

500

450

295

295

300

152

152

190

260

154

140

Terendah (Rp)
Lowest (Rp)

Harga Saham / Share Price

490

500

470

295

300

302

152

240

268

260

196

180

Penutupan (Rp)
Closing (Rp)

800

1.800

1.600

175.200

15.600

800

1.000

93.800

113.100

600

72.100

427.000

Volume Perdagangan (Unit)
Trading Volume (Unit)

Jumlah Saham
Beredar (Unit)

Issued Shares (Unit)

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

220.000.000

Kapitalisasi Pasar (Rp)
Market Capitalization (Rp)

53.900.000.000

55.000.000.000

51.700.000.000

32.450.000.000

33.000.000.000

33.220.000.000

33.440.000.000

52.800.000.000

58.960.000.000

57.200.000.000

43.120.000.000

39.600.000.000

Bulan
Month

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

475

425

399

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Tertinggi (Rp)
Highest (Rp)

Kinerja Saham Tahun 2015
Year 2015 Share Performance

341

380

310

411

420

420

420

420

420

420

420

420

Terendah (Rp)
Lowest (Rp)

Harga Saham / Share Price

425

380

330

420

420

420

420

420

420

420

420

420

Penutupan (Rp)
Closing (Rp)

6.500

7.700

13.600

200

-

-

-

-

-

-

-

-

Volume Perdagangan (Unit)
Trading Volume (Unit)

Jumlah Saham
Beredar (Unit)

Issued Shares (Unit)

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

110.000.000

Kapitalisasi Pasar (Rp)
Market Capitalization (Rp)

46.750.000.000

41.800.000.000

36.300.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

46.200.000.000

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 



Corporate Action

In 2016, the Company carried out corporate action, i.e. stock-
split, with a ratio of nominal shres of 1 : 2, from the original 
nominal share of Rp. 100.- per shares to Rp. 50.- per share.  
The corporate action was done in fulfillment of IDX’s No. I-A 
regarding the Listing of shares and Non-Share Euity Securities 
Issued by Listed Companies as well as in the hope to increase 
liquidity of the Company’s shares in the Indonesia Stock 
Exchange market. 

The Corporate Action has received the approval in the 
Company’s Extraordinary Shareholders’ Meeting held on 29 
June 2016 and also has received approval from Indonesia 
Stock Exchange as per letter No. S-04549/NEI.PP2/07-2016 
dated 21 July 2016, while for the order and schedule of imple-
mentation of the split of the share nominal value has been 
informed to the public through announcement in the Harian 
Ekonomi Neraca newspapre on 26 July 2016.

The effectiveness of this action began on 2 August 2016, i.e. 
the Company’s registered and traded share in the Exchange 
has already begun using the new nominal value.
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Aksi Korporasi Saham

Pada tahun 2016, Perseroan melakukan aksi korporasi yang 
berupa pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan 
rasio pemecahan nominal saham sebesar 1 : 2, dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- per saham menjadi 
Rp. 50,- per saham. Aksi korporasi tersebut dilakukan dalam 
rangka memenuhi Peraturan Bursa No. I-A tentang Pencatatan 
Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbit-
kan oleh Perusahaan Tercatat dan juga diharapkan akan dapat 
meningkatkan likuiditas saham Perseroan di pasar Bursa Efek 
Indonesia.

Aksi korporasi tersebut telah mendapat persetujuan dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada 
tanggal 29 Juni 2016 dan juga telah mendapat persetujuan 
dari Bursa Efek Indonesia sesuai dengan suratnya No. 
S-04549/NEI.PP2/07-2016 tertanggal 21 Juli 2016, sedang-
kan untuk tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai 
nominal saham tersebut sudah diinformasikan ke publik 
melalui pengumuman di surat kabar Harian Ekonomi Neraca 
pada tanggal 26 Juli 2016.

Adapun efektif terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2016 saham 
Perseroan yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa 
sudah menggunakan nilai nominal yang baru.  

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 
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Laporan Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Report

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

engan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas keberhasilan PT Akbar Indo Makmur Stimec 
Tbk (“Perseroan”) melewati tahun 2016 yang penuh 
tantangan, perkenankanlah kami menyampaikan 

laporan pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan 
dan pengelolaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2016.

Kinerja 2016
Kondisi ekonomi global di tahun 2016 masih belum menun-
jukkan kondisi yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi 
global tahun 2016 berada pada level 3,1% atau sama seperti 
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di China yang 
masih belum membaik dan ketegangan geopolitik global 
merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi global. Adapun pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sepanjang tahun 2016 mulai menunjukan peningka-
tan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbu-
han ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,0%, mening-
kat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang tercatat 
4,8%. Kontribusi pendorong pertumbuhan ekonomi Indone-
sia tersebut ditopang dari meningkatnya konsumsi rumah 
tangga dan juga belanja pemerintah terutama dalam bidang 
infrastruktur.

Untuk industri pertambangan dan perdagangan batubara, tren 
peningkatan harga batubara mulai terlihat di akhir tahun 2016. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, pada bulan Desember 2016 Harga Acuan Batubara 
berada di level USD 101,69/ ton, meningkat jika dibandingkan 
pada bulan Desember 2015 yang berada di level USD 
53,51/ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan hanya 
sementara saja akibat dari melonjaknya permintaan dari China 
yang membatasi produksi batubara dalam negerinya dan juga 
selama musim dingin berlangsung.

Sementara itu untuk pasar batubara domestik masih ditopang 
terutama oleh konsumsi dari sektor industri manufaktur dan 
juga sektor pembangkit listrik seiring dengan realisasi 
pelaksanaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang 
merupakan agenda utama dari pemerintah Indonesia dalam 
mengurangi defisit listrik.

Adapun kinerja Perseroan selama tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin 
dari penjualan batubara Perseroan yang hanya mengalami 
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 
lain yaitu penurunan permintaan batubara dari pelanggan dan 
juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Mineral dan Batubara mengenai moratorium pemberian Izin 
Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) untuk 
pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas 

provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap permoho-
nan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP lainnya 
yang berdampak terhadap kinerja Perseroan secara keseluru-
han.

Dewan Komisaris memahami bahwa kondisi bisnis perdagan-
gan batubara, yang merupakan kontributor utama pendapatan 
Perseroan sedang dalam kondisi yang tertekan. Oleh sebab 
itu, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi 
Perseroan untuk melakukan beberapa langkah antisipasi, 
seperti efisiensi biaya operasional dan juga strategi untuk 
mencari pangsa pasar baru.

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan 
tersebut, kami menilai Direksi sudah menunjukkan kinerja 
terbaiknya untuk mengelola Perseroan sehingga dapat 
menjalankan kelangsungan usahanya dengan baik. Direksi 
dan manajemen telah mengelola Perseroan dengan menerap-
kan pengendalian keuangan dan operasi yang sehat dan 
berhati-hati guna mencapai tujuan Perseroan sesuai dengan 
strategi dan rencana usaha yang telah ditetapkan.

Prospek Usaha
Di tahun 2017 diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
global dan domestik diperkirakan akan mengalami sedikit 
perbaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
baik terhadap Perseroan. Sesuai dengan arahan Dewan 
Komisaris, Direksi Perseroan dan jajaran manajemen telah 
menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang. Berdasar-
kan rencana kerja yang telah disusun oleh Direksi, Dewan 
Komisaris cukup optimis dengan kinerja Perseroan di tahun-
tahun yang akan datang.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Agar dapat menjalankan kegiatan usaha di tengah kondisi 
yang penuh tantangan, Tata Kelola Perusahaan yang baik 
menjadi dasar bagi Perseroan untuk menjalankan strategi 
bisnis yang telah dicanangkan. Tata Kelola Perusahaan yang 
baik memiliki arti penting, bukan hanya untuk kepatuhan 
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 
namun juga untuk menjadikannya sebagai pedoman umum 
dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-
hari sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusa-
ahaan

Perseroan senantiasa memperhatikan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tercermin 
dalam semua aspek kegiatan operasi Perseroan.  Kami terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik ini.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dalam lingkungan Perseroan telah dilakukan dengan mema-
tuhi peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab pengawasan terhadap pengurusan Perseroan 
dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris 
dibantu oleh dua komite yaitu Komite Audit dan Komite Nomi-
nasi dan Remunerasi. Seluruh komite-komite terkait telah 
melaksanakan fungsinya dengan baik secara independen dan 

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

objektif dalam memantau kegiatan operasional Perseoran dan 
melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Praktek 
Tata Kelola Perusahaan dan pelaksanaan GCG terus kami 
tingkatkan dari tahun ke tahun.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisa-
ris pada tahun 2016.

Apresiasi
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang 
sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menga-
wasi jalannya Perseroan. Kami juga menyampaikan penghar-
gaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan segenap 
karyawan yang telah memberikan dedikasi, kerja keras, dan 
kepercayaan, serta dukungannya kepada Perseroan selama 
ini.

D
Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

ith gratitude to God Almighty for the success of PT 
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (the “Company”) in 
navigating through a challenging 2016, please 
allow us to present the report on our supervisory 

tasks over the Company’s management and progress for the 
year ended 31 December 2016.

Performance in 2016
Global economic condition in 2016 was not up to the expecta-
tion. Global economic growth in 2016 was 3.1% or the same 
as the previous year’s. Economic slow-down in China and 
global geo-political tension were several main factors that 
affected the global economic growth.  Indonesia’s economic 
growth throughout 2016 showed a strengthening.  Based on 
data issued by the Central Bureau of Statistics, the Indonesian 
economy in 2016 reached 5.0%, increased from 2015 
economic growth recorded at 4.8%.  The main contributor in 
the Indonesian ecnomic growth originated from the increase 
in household consumption as well as goverment spending, 
mainly in the infrastructure area.

For the mining industry and coal trading, the trend of increase 
was visible starting by the end of 2016.  Based on the data 
from Director General of Mineral and Coal  in December 2016, 
the Coal Price Index was at the level of USD 101.69/ton, 
increased from the level of USD 53.51/ton in December 2015.  
This trend of increase was predicted to be temporary as a 
result of a hike in the demand from China which limited the 
domestic coal production and as the winter time arrived.

One the other hand, the domestic coal market was still mainly 
supported by consumption in the manufacturing industry 
sector and also power generation as the implementation of 
35,000 MW power plants which were the main agenda of the 
government of Indonesia to decrease electricity deficit was 
being realized.  

The Company’s performance throughout 2016 had not shown 
a significant increase.  This was reflected in the Company’s 
coal sales which experienced only a slight increase when 
compared to the previous year’s figure.  This was due to a 
couple of factors, e.g. the decrease in demand from custom-
ers as well as the issuance by the Director General of Mineral 
and Coal regarding the moratium in issuing Coal Business 
Permit - Special Operations (“IUP OPK”) for transport and 
sale of coal for interprovincial/country activities which 
included the postponement for new requests and additional 
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cooperation with other IUP holders.  This had an effect on the 
Company’s performance as a whole.

The Board of Commissioners understands that the condition 
of coal trading business, which is the main contributor to the 
Company’s revenues, is still suppressed. Therefore, the Board 
of Commissioners has provided guidance to the Board of 
Directors of the Company to perform anticipation measures, 
such as operational cost efficiency and strategy to exploring 
new markets.

In the midst of challenging economic conditions, we believed 
that the Board of Directors had demonstrated its best perfor-
mance in governing the Company so as to keep it running 
properly. The Board of Directors and management had run the 
Company’s going concern well while implementing careful 
and sound controls over the Company's financial and opera-
tions in order to achieve the objectives of the Company in 
accordance with the strategy and business plan that had been 
set.

Business Prospect
In 2017 it is estimated that the global and domestic economic 
growth is expected to rise and expected to give a good contri-
bution to the Company. In accordance with the guidance from 
the BOC, the BOD and the management have prepared work 
plan for the coming year. Based on the work plan that has 
been prepared by the BOD, the BOC is optimistic with the 
Company’s performance in the years to come.

Good Corporate Governance (GCG)
In order to be able to run the business in the midst of 
challenging conditions, good Corporate Governance is the 
foundation for the Company to execute planned business 
strategy. Good Corporate Governance has important meaning, 
not only to comply to applicable laws and regulations, but also 
to make it general guideline in running Company’s daily 
operational activities in order to increase the value of the 
Company.

The Company’s continual attention on the application of Good 
Corporate Governance principles were reflected in all aspects 
of the Company’s operational activities.  We made a continu-
ous effort to monitor and review the Company’s progress in 
regards to Good Corporate Governance practices to ensure 
compliance.

The implementation of Good Corporate Governance principles 
in the Company’s environment is conducted in compliance 
with the prevailing regulations. In providing advice and 
meeting responsibilities to Company management and the 
Board of Directors, the Board of Commissioners is assisted by 
3 Committees, namely the Audit Committee and Nomination 
and Remuneration Committee. All related committees have 
performed their functions, independently and objectively, in 
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Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

engan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas keberhasilan PT Akbar Indo Makmur Stimec 
Tbk (“Perseroan”) melewati tahun 2016 yang penuh 
tantangan, perkenankanlah kami menyampaikan 

laporan pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan 
dan pengelolaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2016.

Kinerja 2016
Kondisi ekonomi global di tahun 2016 masih belum menun-
jukkan kondisi yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi 
global tahun 2016 berada pada level 3,1% atau sama seperti 
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di China yang 
masih belum membaik dan ketegangan geopolitik global 
merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi global. Adapun pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sepanjang tahun 2016 mulai menunjukan peningka-
tan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbu-
han ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,0%, mening-
kat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang tercatat 
4,8%. Kontribusi pendorong pertumbuhan ekonomi Indone-
sia tersebut ditopang dari meningkatnya konsumsi rumah 
tangga dan juga belanja pemerintah terutama dalam bidang 
infrastruktur.

Untuk industri pertambangan dan perdagangan batubara, tren 
peningkatan harga batubara mulai terlihat di akhir tahun 2016. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, pada bulan Desember 2016 Harga Acuan Batubara 
berada di level USD 101,69/ ton, meningkat jika dibandingkan 
pada bulan Desember 2015 yang berada di level USD 
53,51/ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan hanya 
sementara saja akibat dari melonjaknya permintaan dari China 
yang membatasi produksi batubara dalam negerinya dan juga 
selama musim dingin berlangsung.

Sementara itu untuk pasar batubara domestik masih ditopang 
terutama oleh konsumsi dari sektor industri manufaktur dan 
juga sektor pembangkit listrik seiring dengan realisasi 
pelaksanaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang 
merupakan agenda utama dari pemerintah Indonesia dalam 
mengurangi defisit listrik.

Adapun kinerja Perseroan selama tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin 
dari penjualan batubara Perseroan yang hanya mengalami 
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 
lain yaitu penurunan permintaan batubara dari pelanggan dan 
juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Mineral dan Batubara mengenai moratorium pemberian Izin 
Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) untuk 
pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas 

provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap permoho-
nan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP lainnya 
yang berdampak terhadap kinerja Perseroan secara keseluru-
han.

Dewan Komisaris memahami bahwa kondisi bisnis perdagan-
gan batubara, yang merupakan kontributor utama pendapatan 
Perseroan sedang dalam kondisi yang tertekan. Oleh sebab 
itu, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi 
Perseroan untuk melakukan beberapa langkah antisipasi, 
seperti efisiensi biaya operasional dan juga strategi untuk 
mencari pangsa pasar baru.

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan 
tersebut, kami menilai Direksi sudah menunjukkan kinerja 
terbaiknya untuk mengelola Perseroan sehingga dapat 
menjalankan kelangsungan usahanya dengan baik. Direksi 
dan manajemen telah mengelola Perseroan dengan menerap-
kan pengendalian keuangan dan operasi yang sehat dan 
berhati-hati guna mencapai tujuan Perseroan sesuai dengan 
strategi dan rencana usaha yang telah ditetapkan.

Prospek Usaha
Di tahun 2017 diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
global dan domestik diperkirakan akan mengalami sedikit 
perbaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
baik terhadap Perseroan. Sesuai dengan arahan Dewan 
Komisaris, Direksi Perseroan dan jajaran manajemen telah 
menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang. Berdasar-
kan rencana kerja yang telah disusun oleh Direksi, Dewan 
Komisaris cukup optimis dengan kinerja Perseroan di tahun-
tahun yang akan datang.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Agar dapat menjalankan kegiatan usaha di tengah kondisi 
yang penuh tantangan, Tata Kelola Perusahaan yang baik 
menjadi dasar bagi Perseroan untuk menjalankan strategi 
bisnis yang telah dicanangkan. Tata Kelola Perusahaan yang 
baik memiliki arti penting, bukan hanya untuk kepatuhan 
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 
namun juga untuk menjadikannya sebagai pedoman umum 
dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-
hari sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusa-
ahaan

Perseroan senantiasa memperhatikan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tercermin 
dalam semua aspek kegiatan operasi Perseroan.  Kami terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik ini.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dalam lingkungan Perseroan telah dilakukan dengan mema-
tuhi peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab pengawasan terhadap pengurusan Perseroan 
dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris 
dibantu oleh dua komite yaitu Komite Audit dan Komite Nomi-
nasi dan Remunerasi. Seluruh komite-komite terkait telah 
melaksanakan fungsinya dengan baik secara independen dan 

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

objektif dalam memantau kegiatan operasional Perseoran dan 
melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Praktek 
Tata Kelola Perusahaan dan pelaksanaan GCG terus kami 
tingkatkan dari tahun ke tahun.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisa-
ris pada tahun 2016.

Apresiasi
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang 
sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menga-
wasi jalannya Perseroan. Kami juga menyampaikan penghar-
gaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan segenap 
karyawan yang telah memberikan dedikasi, kerja keras, dan 
kepercayaan, serta dukungannya kepada Perseroan selama 
ini.
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Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

engan memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha 
Esa atas keberhasilan PT Akbar Indo Makmur Stimec 
Tbk (“Perseroan”) melewati tahun 2016 yang penuh 
tantangan, perkenankanlah kami menyampaikan 

laporan pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan 
dan pengelolaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 
31 Desember 2016.

Kinerja 2016
Kondisi ekonomi global di tahun 2016 masih belum menun-
jukkan kondisi yang menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi 
global tahun 2016 berada pada level 3,1% atau sama seperti 
tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi di China yang 
masih belum membaik dan ketegangan geopolitik global 
merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi global. Adapun pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sepanjang tahun 2016 mulai menunjukan peningka-
tan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbu-
han ekonomi Indonesia tahun 2016 mencapai 5,0%, mening-
kat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang tercatat 
4,8%. Kontribusi pendorong pertumbuhan ekonomi Indone-
sia tersebut ditopang dari meningkatnya konsumsi rumah 
tangga dan juga belanja pemerintah terutama dalam bidang 
infrastruktur.

Untuk industri pertambangan dan perdagangan batubara, tren 
peningkatan harga batubara mulai terlihat di akhir tahun 2016. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, pada bulan Desember 2016 Harga Acuan Batubara 
berada di level USD 101,69/ ton, meningkat jika dibandingkan 
pada bulan Desember 2015 yang berada di level USD 
53,51/ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan hanya 
sementara saja akibat dari melonjaknya permintaan dari China 
yang membatasi produksi batubara dalam negerinya dan juga 
selama musim dingin berlangsung.

Sementara itu untuk pasar batubara domestik masih ditopang 
terutama oleh konsumsi dari sektor industri manufaktur dan 
juga sektor pembangkit listrik seiring dengan realisasi 
pelaksanaan proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang 
merupakan agenda utama dari pemerintah Indonesia dalam 
mengurangi defisit listrik.

Adapun kinerja Perseroan selama tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin 
dari penjualan batubara Perseroan yang hanya mengalami 
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 
lain yaitu penurunan permintaan batubara dari pelanggan dan 
juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Mineral dan Batubara mengenai moratorium pemberian Izin 
Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) untuk 
pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas 

provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap permoho-
nan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP lainnya 
yang berdampak terhadap kinerja Perseroan secara keseluru-
han.

Dewan Komisaris memahami bahwa kondisi bisnis perdagan-
gan batubara, yang merupakan kontributor utama pendapatan 
Perseroan sedang dalam kondisi yang tertekan. Oleh sebab 
itu, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi 
Perseroan untuk melakukan beberapa langkah antisipasi, 
seperti efisiensi biaya operasional dan juga strategi untuk 
mencari pangsa pasar baru.

Di tengah kondisi perekonomian yang penuh tantangan 
tersebut, kami menilai Direksi sudah menunjukkan kinerja 
terbaiknya untuk mengelola Perseroan sehingga dapat 
menjalankan kelangsungan usahanya dengan baik. Direksi 
dan manajemen telah mengelola Perseroan dengan menerap-
kan pengendalian keuangan dan operasi yang sehat dan 
berhati-hati guna mencapai tujuan Perseroan sesuai dengan 
strategi dan rencana usaha yang telah ditetapkan.

Prospek Usaha
Di tahun 2017 diperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi 
global dan domestik diperkirakan akan mengalami sedikit 
perbaikan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
baik terhadap Perseroan. Sesuai dengan arahan Dewan 
Komisaris, Direksi Perseroan dan jajaran manajemen telah 
menyusun rencana kerja untuk tahun mendatang. Berdasar-
kan rencana kerja yang telah disusun oleh Direksi, Dewan 
Komisaris cukup optimis dengan kinerja Perseroan di tahun-
tahun yang akan datang.

Tata Kelola Perusahaan (GCG)
Agar dapat menjalankan kegiatan usaha di tengah kondisi 
yang penuh tantangan, Tata Kelola Perusahaan yang baik 
menjadi dasar bagi Perseroan untuk menjalankan strategi 
bisnis yang telah dicanangkan. Tata Kelola Perusahaan yang 
baik memiliki arti penting, bukan hanya untuk kepatuhan 
terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, 
namun juga untuk menjadikannya sebagai pedoman umum 
dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan sehari-
hari sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusa-
ahaan

Perseroan senantiasa memperhatikan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik tercermin 
dalam semua aspek kegiatan operasi Perseroan.  Kami terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik ini.

Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
dalam lingkungan Perseroan telah dilakukan dengan mema-
tuhi peraturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab pengawasan terhadap pengurusan Perseroan 
dan memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris 
dibantu oleh dua komite yaitu Komite Audit dan Komite Nomi-
nasi dan Remunerasi. Seluruh komite-komite terkait telah 
melaksanakan fungsinya dengan baik secara independen dan 

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

monitoring the Company’s operational activities and protect-
ing the shareholders’ interests. We continue to improve both 
the governance practices and GCG implementation in the 
Company.

Changes in the Board of Commissioners
There were no changes in the composition of the Board of 
Commissioners in 2016.

Appreciation
Finally, we would like to thank the shareholders and other 
stakeholders who have trusted us to look after the running of 
the Company. We also express high appreciation to the Board 
of Directors and all employees who have given the dedication, 
hard work, and trust, and support to the Company over the 
years.

Hartadi Angkosubroto
Komisaris Utama

President Commissioner

Atas nama Dewan Komisaris Perseroan,
On behalf of the Company’s Board of Commissioners

objektif dalam memantau kegiatan operasional Perseoran dan 
melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Praktek 
Tata Kelola Perusahaan dan pelaksanaan GCG terus kami 
tingkatkan dari tahun ke tahun.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisa-
ris pada tahun 2016.

Apresiasi
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada para 
pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang 
sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menga-
wasi jalannya Perseroan. Kami juga menyampaikan penghar-
gaan yang setinggi-tingginya kepada Direksi dan segenap 
karyawan yang telah memberikan dedikasi, kerja keras, dan 
kepercayaan, serta dukungannya kepada Perseroan selama 
ini.
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Laporan Direksi
The Board of Directors Report

Dear Distinguished Shareholders and Stakeholders,

On this occasion, we, the Board of Directors submit a 
progress report to the shareholders of the Company.

The global economic condition in 2016 had its own challenges 
for the business.  Global economic growth in 2016 was at 
around 3.1%, slightly lower than earlier prediction.  Some of 
the reasons why this was so was because the weakening of 
the U.S. economy and the British exit from the European 
Union which caused negative effect on the global macro 
economy.  Besides that, low commodity price in the past few 
years also were still a challenge.

In spite of that, in general Indonesia has succeeded in 
overcoming these global challenges and was still in the 
position to give good performance. The Indonesian economic 
grwoth in 2016 was recorded at 5.0%,  an increase from 4.8% 
in 2015, even though this figure was below original expecta-
tion of 5.2% - 5.6%.  Indonesian economic growth were 
largely influenced by domestic demand as well as the 
government’s economic policy.  This can be seen from the 
increase in households consumptions and government 
spending, especially in infrastructure.

As for the coal industry itself still faces many challenges. The 
excess supply of coal market was one of the main reasons of 
coal price weakening although at the end of 2016 there was a 
temporary increase. Furthermore, the decreasing oil prices 
accompanied by the declining demands in the global market, 
contributed to the downward trend in coal prices. China as 
one of the largest consumers has begun lowering the coal 
consumption level and increasing the utilization of renewable 
energy sources for power plants.

In the meanwhile, at the end of 2016, the coal price index 
experienced a temporary increase.  Based on the data from the 
Director General of Mineral and Coal, the Coal Price Index 
experienced an increase.  In the month of December, the Index 
was at the level of USD 101.51/ton, which increased when 
compared to December 2015 level at USD 53.51/ton.  This 
increase was expected to be temporary only because of the 
hike in deman from China which limited its domestic coal 
production and also because winter had come.  Although the 
coal price recovery was expected to be temporary, the 
Company’s Board expected coal price in the coming years 
would not experience further drop rather, it could gradually 
recover.
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Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 
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Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Performance in 2016

The performance of the Company during the year 2016 has 
still not shown a significant improvement in the last two years. 
The main obstacle we were facing is the persistently challeng-
ing coal market condition with no signs of significantly 
improvement.

In addition, the challenges faced by the Company in 2016, 
namely the regulation issued by the Director General of 
Mineral and Coal regarding a moratorium on granting the 
Mining Business License of Special Operations (IUP OPK) for 
the transport and sale of coal for activities across the province 
/ country that includes a delay of new applications and 
additional cooperation of other IUPs until mid year. Along with 
the expiration of the moratorium and also the completion of 
the necessary permits are done, the Company is optimistic 
that the performance of the Company for the future will be 
able to continue to improve.

The Company's performance in 2016 slightly increased 
compared to 2015. This is reflected in the Company's 
revenues in 2016 was recorded Rp464.8 million, a increase of 
Rp312.3 million compared to 2015 revenues amounting to 
Rp152.5 million. However, loss for the year was recorded 
Rp3.5 billion or increased by 60.6% compared to the 2015 of 
minus Rp2.2 billion. 

The Company’s total assets decreased by 18.8% from Rp20.9 
billion in 2015 to Rp17 billion in 2016. Total liabilities at the 
end of 2016 was recorded Rp0.4 billion or a decrease of 
55.5% from Rp0.9 billion in 2015. Meanwhile, the Company’s 
total equity decreased by 17.1% from Rp20 billion in 2015 to 
Rp16.6 billion in 2016. The decline was caused by a decrease 
in retained earnings with respect to the Company still posted 
a loss for the year in 2016.

Business Prospect

Having learnt from the persistently challenging condition, we 
come to view that the condition will remain tough in the near 
term. But we are optimistic that the market will improve in the 
foreseeable future.The presence of 35,000 MW electricity 
government programs to increase the electrification ratio will 
certainly have an impact on the use of coal as it is still the main 
energy source for power plants. It is estimated that by 2024 
the amount of coal needed to meet domestic electricity 
requirement is about 340 million tons.

In light of the long-term national electricity plan, the BOD is 
optimistic that in the next few years the coal industry will be 
back on track.

In 2017, the Company will still continue the performance 
improvement   initiatives  to  remain  the  best so  that we can 

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 
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Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
President Director / Independent Director

Atas nama Direksi Perseroan,
On behalf of the Company’s Board of Directors

better position the Company for growth when the market 
recovers.

Good Corporate Goverance
The Company continues to apply the principles of good corpo-
rate governance consistently The Board of Directors made a 
continuous effort to monitor and review the Company’s 
progress in the application of Good Corporate Governance 
practices to ensure compliance. It will become the foundation 
for the Company to build on its reputation as a company that 
is deeply committed to providing optimal value for customers, 
business partners, shareholders, and communities through a 
commitment to implement GCG consistently.

The Board of Directors strives to deliver transparent reports, 
wether through the Stock Exchange or the Financial Services 
Authority and the Company’s website. The Board of Directors 
is also committed to applying the principles of transparency, 
accountability, responsibility, independence in all aspects of 
the operation being run.

Changes in the Board of Directors
There were no changes in the composition of the Board of 
Directors in 2016.

Closing
In closing, we as the Board of Directors would like to thank the 
all employees and staff who have worked hard in developing 
the Company. We also conveyed our gratitude to the Board of 
Commissioners, shareholders, consumers, and business 
partners for their support, trust and cooperation. 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.

Laporan Tahunan 2016 Annual Report

Informasi Perusahaan

Nama Perusahaan

Pendirian

Dasar Hukum Pendirian 

Modal Dasar

Modal Disetor

Pencatatan saham di Bursa

Kantor Pusat

Telepon 

Faksimili 

Website

Email 

PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.

7 Mei 1997

Akta No. 24 tanggal 7 Mei 1997
yang dibuat dihadapan Notaris

Hanifa Halim S.H

Rp 44.000.000.000,-

Rp 11.000.000.000,-

20 Juli 2001

Plaza Chase Lt. 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21

Jakarta 12920

+6221 2934-7999
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The scope of activities of the Company as set out 
in the Articles of Association is engaging in the 
coal trade.

Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang 
tertuang dalam Anggaran Dasar adalah bergerak 
dalam bidang perdagangan batubara.

Company in Brief

PT Akbar Indo Makmur Stimec, Tbk (“Company”) is a 
Company resulting from the merger between PT. Akbar Indo 
Makmur (set up on 7th May 1997) and PT. Stimec 
(established in 1957) under deed No. 24, dated May 7, 1997 
made before Notary Drs. Hanifa Halim, S.H, Notary in Jakarta. 
The Deed of Establishment was approved by approved by the 
Minister of Justice in his Decision Letter No. 
C2-7398.HT.01.01.TH.97, dated July 31, 1997 and was 
published in the State Gazette of Indonesia No. 16 Supplement 
No. 1232, dated February 14, 1998. The Company’s Articles of 
Association has been amended several times. The last amend-
ment is conducted with Notarial Deed No 144 dated June 29, 
2015 Notary of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, and 
stipulating changes and the re-drafting of principles in the 
Company’s Article of Associate as an adjustment to principles 
in the Regulation of the Financial Services Authority. The 
amendments were approved by Minister of Justice and 
Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH. 01.03-
0952877 dated July 29, 2015.
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Riwayat Singkat Perusahaan

PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (“Perseroan”) adalah 
perusahaan hasil merger antara PT. Akbar Indo Makmur 
(berdiri pada tanggal 7 Mei 1997) dengan PT. Stimec (berdiri 
pada tahun 1957) berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 
7 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H, 
Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7398.HT.01.01.TH.97 
tanggal 31 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 16 Tambahan No. 1232 
tanggal 14 Februari 1998. Anggaran dasar Perseroan telah 
mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan 
akta No. 144 tanggal 29 Juni 2015 dari Notaris Fathiah Helmi, 
S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan dan penyusunan 
kembali ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan 
sebagai penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akta perubahan tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-
0952877 tanggal 29 Juli 2015.

Pada tanggal 21 Juli 2001, dengan penawaran kepada 
masyarakat sebesar 40.000.000 lembar saham dan total 
saham 110.000.000 lembar saham yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia, Perseroan resmi menjadi PT Akbar Indo Makmur 
Stimec Tbk.

Perseroan awalnya bergerak dalam bidang perdagangan 
umum.  Setelah itu Perseroan memfokuskan pada perdagan-
gan batubara sebagai suatu bidang usaha baru yang telah 
dijalani Perseroan sejak tahun 2005. Hal ini dikarenakan 
adanya pertimbangan bahwa permintaan batubara dunia yang 
tetap tinggi, sebagai salah satu sumber energi alternatif selain 
minyak bumi dan gas, dan juga bahwa Indonesia adalah salah 
satu negara eksportir batubara terbesar di dunia.

Walaupun industri perdagangan batubara masih menghadapi 
banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini, kami 
tetap optimis bahwa di masa mendatang prospek usaha di 
sektor tersebut masih sangat menjanjikan. Melihat potensi 
pasar yang masih sangat besar, seiring dengan semakin 
banyaknya pelaku industri yang mulai beralih menggunakan 
batubara sebagai sumber energi alternatif, serta didukung 
dengan adanya kebijakan pemerintah dibidang energi dan 
kelistrikan dalam program listrik 35.000 MW yang akan 
semakin mendorong pertumbuhan permintaan batubara ke 
depannya.

Profil Perusahaan
Company Profile

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Riwayat Singkat Perusahaan

PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. (“Perseroan”) adalah 
perusahaan hasil merger antara PT. Akbar Indo Makmur 
(berdiri pada tanggal 7 Mei 1997) dengan PT. Stimec (berdiri 
pada tahun 1957) berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 
7 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa Halim, S.H, 
Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7398.HT.01.01.TH.97 
tanggal 31 Juli 1997 dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 16 Tambahan No. 1232 
tanggal 14 Februari 1998. Anggaran dasar Perseroan telah 
mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan 
akta No. 144 tanggal 29 Juni 2015 dari Notaris Fathiah Helmi, 
S.H., Notaris di Jakarta mengenai perubahan dan penyusunan 
kembali ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan 
sebagai penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akta perubahan tersebut 
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-
0952877 tanggal 29 Juli 2015.

On July 21, 2001, with an offer to the public of 40,000,000 
shares and 110,000,000 shares in total shares listed on the 
Indonesia Stock Exchange, the Company officially became PT 
Akbar Indo Makmur Stimec Tbk.

The Company’s line of business was in the general trading.  
Later it focused on the coal trading sector as a new business 
venture that had been undertaken by the Company since 2005. 
The reason being  is having considered that the world coal 
demand had remained high as one of alternative energy 
sources other than oil and gas, as well as the fact that Indone-
sia was one of the largest coal exporters in the world.

Although coal trading industry still faces many challenges in 
the past few years, we remain optimistic that the future 
business prospects are still very promising. Seeing the poten-
tial market is very large, as more players in the industry are 
starting to switch to using coal as an alternative energy 
source, and supported by government policy in the field of 
energy and electricity in the electric program of 35,000 MW, 
will further encourage the growth of coal demand in the 
future.

Pada tanggal 21 Juli 2001, dengan penawaran kepada 
masyarakat sebesar 40.000.000 lembar saham dan total 
saham 110.000.000 lembar saham yang tercatat di Bursa Efek 
Indonesia, Perseroan resmi menjadi PT Akbar Indo Makmur 
Stimec Tbk.

Perseroan awalnya bergerak dalam bidang perdagangan 
umum.  Setelah itu Perseroan memfokuskan pada perdagan-
gan batubara sebagai suatu bidang usaha baru yang telah 
dijalani Perseroan sejak tahun 2005. Hal ini dikarenakan 
adanya pertimbangan bahwa permintaan batubara dunia yang 
tetap tinggi, sebagai salah satu sumber energi alternatif selain 
minyak bumi dan gas, dan juga bahwa Indonesia adalah salah 
satu negara eksportir batubara terbesar di dunia.

Walaupun industri perdagangan batubara masih menghadapi 
banyak tantangan dalam beberapa tahun terakhir ini, kami 
tetap optimis bahwa di masa mendatang prospek usaha di 
sektor tersebut masih sangat menjanjikan. Melihat potensi 
pasar yang masih sangat besar, seiring dengan semakin 
banyaknya pelaku industri yang mulai beralih menggunakan 
batubara sebagai sumber energi alternatif, serta didukung 
dengan adanya kebijakan pemerintah dibidang energi dan 
kelistrikan dalam program listrik 35.000 MW yang akan 
semakin mendorong pertumbuhan permintaan batubara ke 
depannya.

Struktur Organisasi
Organization Structure

Pemegang Saham
Shareholders

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Direksi
Board of Directors

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Komite Audit
Audit Committee

Internal Audit
Internal Audit

Divisi Operasional
Operational Division

Divisi Pemasaran
Marketing Division

Divisi Keuangan
Financial Division

Divisi HRD
HRD Division

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Hendri Guntara
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, 
ia meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki 
yaitu menjabat sebagai Accounting PT Inkenas Agung 
(1980-1988), Manager Accounting PT Duta Anggada 
(1988-2008), dan Senior Manager Accounting PT Duta Bara 
Utama (2008-2013). Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan hasil 
RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Profil Direksi
Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966.  Pada tahun 1990, 
ia meraih gelas Master dari University of Texas at Arlington, 
Amerika Serikat. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
menjabat sebagai Senior Manager Treasury PT Duta Anggada 
Realty Tbk. (1990-2000), Senior Manager Finance PT Eterindo 
(2000-2001), dan Senior Vice President & Corporate Secre-
tary PT Duta Anggada Realty Tbk. (2001-2013). Menjabat 
sebagai Direktur Utama/Independen Perseroan sejak tahun 
2014 berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah 
Helmi S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Randy Angkosubroto
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Pada tahun 2003 
meraih gelar sarjana dari University of Southern California, 
Los Angeles, USA, jurusan Bisnis Administrasi. Pengalaman 
kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Asisten Direktur PT 
Duta Anggada Realty Tbk. (2004-2006), serta merangkap 
sebagai Direktur PT Duta Anggada Realty Tbk. sejak tahun 
2007. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014 
berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Vission

To be one of prominent Indonesian companies in the fields of 
coal trading and mining.

Mission

Securing sustainable business and higher competitiveness in 
anticipating global with the aim, among others, to improve 
optimal outcomes for shareholders.

Core Values

1. Integrity
2. Commitment
3. Teamwork
4. Trust and respect
5. Creating value through innovation and the perfect 

performance 
6. Improvement and continuous learning

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.
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Visi

Menjadi salah satu perusahaan Indonesia terkemuka di bidang 
perdagangan dan pertambangan batubara.

Misi

Menjaga kesinambungan usaha dan peningkatan daya saing 
Perusahaan dalam menghadapi persaingan terbuka di masa 
mendatang dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan 
hasil yang optimal bagi pemegang saham.

Nilai – nilai Inti

1. Integritas
2. Komitmen
3. Kerjasama tim
4. Mempercayai dan menghormati
5. Menciptakan nilai tambah melalui inovasi dan 

kinerja yang sempurna
6. Perbaikan dan belajar terus menerus

Profile of The Board of Commissioners

Hartadi Angkosubroto
President Commissioner
Indonesian citizen, born in 1954. In 1978 studied at the 
University of Southern California, Los Angeles, USA in the 
field of Business Administration. Work experience that 
currently holds several important positions in Duta Anggada 
Group, in addition he serves as President Commissioner of PT 
Duta Anggada Realty Tbk since 1998. He is a Commissioner of 
the Company since 2013 based on the results of the GMS 
Deed Fathiah Helmi SH No. 74.

Having affiliation relationship with one of the members of the 
Board of Directors is Randy Angkosubroto which is his son.

Direct share ownership in the Company: None.

Johanna Zakaria
Commissioner
Indonesian citizen, born in 1962. Graduated with Bachelor 
degree from Tarumanagara University in the field of Account-
ing in 1985. Work experience who owned that she has served 
in various companies and most recently served as Senior 
Audit Manager PT Prayudha True Star (2001-2004) and ATD 
Finance & Accounting PT Karya Unggul Titian (2004-2007), as 
well as serves as Commissioner of PT Duta Anggada Realty 
since 2007. She has served as Commissioner of the Company 
since 2014 by the AGM by Deed Fathiah Helmi SH No. 53.
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Profil Dewan Komisaris

Hartadi Angkosubroto
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1954. Pada tahun 1978 
menempuh pendidikan di University of Southern California, 
Los Angeles, Amerika Serikat, jurusan Bisnis Administrasi. 
Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu saat ini memegang 
beberapa posisi penting di Duta Anggada Group, selain itu 
beliau merangkap sebagai Komisaris Utama di PT Duta 
Anggada Realty Tbk sejak tahun 1998. Menjabat sebagai 
Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan 
hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Direksi 
Perseroan yaitu Randy Angkosubroto yang merupakan anak 
beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Johanna Zakaria
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1962. Meraih gelar 
sarjana pada tahun 1985 dari Universitas Tarumanagara 
jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
pernah menjabat di berbagai perusahaan dan yang terakhir 
menjabat sebagai Senior Audit Manager PT Prayudha Bintang 
Sejati (2001-2004) dan ATD Finance & Accounting PT Titian 
Karya Unggul (2004-2007), serta merangkap sebagai Komisa-
ris PT Duta Anggada Realty sejak tahun 2007. Menjabat 
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014 

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Dewan 
Komisaris Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto yang 
merupakan ayah beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat 
penting bagi Perseroan. Dengan potensi dan kinerja yang baik, 
SDM menjadi elemen paling utama dalam usaha dan opera-
sional Perseroan. Perseroan menyadari SDM yang berkualitas 
merupakan aset utama dan sangat menentukan keberlanjutan 
usaha di masa mendatang. Perseroan memiliki komitmen 
untuk selalu memaksimalkan kinerja dengan mengembang-
kan kompetensi SDM agar selalu meningkatkan prestasi. 
Pengelolaan SDM difokuskan kepada pengembangan 
karyawan dengan adanya pelatihan dan pengembangan baik 
internal maupun eksternal.

Perseroan melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia sehingga mampu berkontribusi 
sebagaimana diharapkan. Perseroan melakukan rekrutmen 
dan seleksi calon karyawan sesuai standar yang telah ditetap-
kan. Perseroan juga mengelola berbagai program pelatihan 
untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 
kerja karyawan, serta melakukan upaya peningkatan fasilitas 
kerja dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, 
antara lain dengan:

1. Peningkatan disiplin karyawan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja.

2. Penguatan rasa kebersamaan dari semua anggota organ-
isasi untuk bahu-membahu mencapai target Perusahaan. 

3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti pembe-
rian tunjangan hari raya, bonus, biaya kesehatan, dll.

4. Penyusunan daftar gaji karyawan yang sesuai dengan 
kemampuan, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan 
jumlah minimal telah disesuaikan dengan ketentuan Upah 
Minimum Propinsi (UMP) setempat.

Dengan program-program tersebut diatas, diharapkan 
karyawan dapat mengembangkan kompetensinya sehingga 
mampu berprestasi pada pekerjaan dan mempunyai kesempa-
tan untuk meningkatkan karirnya di masa depan.

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan 
standar etika terbaik dalam menjalankan kegiatan usahanya 
yang berlandaskan pada visi, misi dan budaya perusahaan. 
Untuk itu, Perseroan memiliki panduan berupa Peraturan 
Perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan. 
Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan dan diharapkan dapat menjadi pegangan 
bagi para karyawan dalam bersikap serta berperilaku di 
tempat kerja.

Jumlah karyawan Perseroan yang tercatat pada tahun 2016 
adalah sebanyak 10 orang.

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

She does not have an affiliate relationship with fellow 
members of the Board of Commissioners and the Board of 
Directors.

Direct share ownership in the Company: None.

Hendri Guntara
Independent Commissioner
Indonesian citizen, born in 1958. In 1981, he graduated with 
D3 degree from Akademi Pendidikan Kejuruan, Jakarta, in the 
field of Accounting. Work experience who owned that served 
as Accounting PT Inkenas the Great (1980-1988), Accounting 
Manager of PT Duta Anggada (1988-2008), and Senior 
Manager of Accounting PT Duta Bara Utama (2008-2013). 
Appointed as Independent Commissioner of the Company 
since 2013 based on the results of the GMS Deed Fathiah 
Helmi SH No. 74.

He does not have an affiliate relationship with fellow members 
of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Direct share ownership in the Company: None.

Profile of The Board of Directors
Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Indonesian Citizen, born in 1966. In 1990, he graduated with 
Master’s Degree from University of Texas at Arlington, USA. 
Work experience who owned that served as Senior Manager 
of Treasury PT Duta Anggada Realty Tbk. (1990-2000), Senior 
Manager of Finance PT Eterindo (2000-2001), and Senior Vice 
President & Corporate Secretary of PT Duta Anggada Realty 
Tbk. (2001-2013). Served as Director / Independent Company 
since 2014 based on the results of the GMS Deed Fathiah 
Helmi SH No. 53.

He does not have an affiliate relationship with fellow members 
of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Direct share ownership in the Company: None.

Randy Angkosubroto
Director
Indonesian citizen, born in 1981. Graduated with bachelor 
degree from University of Southern California, Los Angeles, 
USA in the field of Business Administration in 2003. Work 
experience who owned that served as the Assistant Director of 
PT Duta Anggada Realty Tbk. (2004-2006), and concurrently 
as Director of PT Duta Anggada Realty Tbk. since 2007. He 
has served as a Director of the Company since 2014 based on 
the results of the GMS Deed Fathiah Helmi SH No. 53.

berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Hendri Guntara
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, 
ia meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki 
yaitu menjabat sebagai Accounting PT Inkenas Agung 
(1980-1988), Manager Accounting PT Duta Anggada 
(1988-2008), dan Senior Manager Accounting PT Duta Bara 
Utama (2008-2013). Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan hasil 
RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Profil Direksi
Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966.  Pada tahun 1990, 
ia meraih gelas Master dari University of Texas at Arlington, 
Amerika Serikat. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
menjabat sebagai Senior Manager Treasury PT Duta Anggada 
Realty Tbk. (1990-2000), Senior Manager Finance PT Eterindo 
(2000-2001), dan Senior Vice President & Corporate Secre-
tary PT Duta Anggada Realty Tbk. (2001-2013). Menjabat 
sebagai Direktur Utama/Independen Perseroan sejak tahun 
2014 berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah 
Helmi S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Randy Angkosubroto
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Pada tahun 2003 
meraih gelar sarjana dari University of Southern California, 
Los Angeles, USA, jurusan Bisnis Administrasi. Pengalaman 
kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Asisten Direktur PT 
Duta Anggada Realty Tbk. (2004-2006), serta merangkap 
sebagai Direktur PT Duta Anggada Realty Tbk. sejak tahun 
2007. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014 
berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Profil Dewan Komisaris

Hartadi Angkosubroto
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1954. Pada tahun 1978 
menempuh pendidikan di University of Southern California, 
Los Angeles, Amerika Serikat, jurusan Bisnis Administrasi. 
Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu saat ini memegang 
beberapa posisi penting di Duta Anggada Group, selain itu 
beliau merangkap sebagai Komisaris Utama di PT Duta 
Anggada Realty Tbk sejak tahun 1998. Menjabat sebagai 
Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan 
hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Direksi 
Perseroan yaitu Randy Angkosubroto yang merupakan anak 
beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Johanna Zakaria
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1962. Meraih gelar 
sarjana pada tahun 1985 dari Universitas Tarumanagara 
jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
pernah menjabat di berbagai perusahaan dan yang terakhir 
menjabat sebagai Senior Audit Manager PT Prayudha Bintang 
Sejati (2001-2004) dan ATD Finance & Accounting PT Titian 
Karya Unggul (2004-2007), serta merangkap sebagai Komisa-
ris PT Duta Anggada Realty sejak tahun 2007. Menjabat 
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014 

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Dewan 
Komisaris Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto yang 
merupakan ayah beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat 
penting bagi Perseroan. Dengan potensi dan kinerja yang baik, 
SDM menjadi elemen paling utama dalam usaha dan opera-
sional Perseroan. Perseroan menyadari SDM yang berkualitas 
merupakan aset utama dan sangat menentukan keberlanjutan 
usaha di masa mendatang. Perseroan memiliki komitmen 
untuk selalu memaksimalkan kinerja dengan mengembang-
kan kompetensi SDM agar selalu meningkatkan prestasi. 
Pengelolaan SDM difokuskan kepada pengembangan 
karyawan dengan adanya pelatihan dan pengembangan baik 
internal maupun eksternal.

Perseroan melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia sehingga mampu berkontribusi 
sebagaimana diharapkan. Perseroan melakukan rekrutmen 
dan seleksi calon karyawan sesuai standar yang telah ditetap-
kan. Perseroan juga mengelola berbagai program pelatihan 
untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 
kerja karyawan, serta melakukan upaya peningkatan fasilitas 
kerja dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, 
antara lain dengan:

1. Peningkatan disiplin karyawan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja.

2. Penguatan rasa kebersamaan dari semua anggota organ-
isasi untuk bahu-membahu mencapai target Perusahaan. 

3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti pembe-
rian tunjangan hari raya, bonus, biaya kesehatan, dll.

4. Penyusunan daftar gaji karyawan yang sesuai dengan 
kemampuan, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan 
jumlah minimal telah disesuaikan dengan ketentuan Upah 
Minimum Propinsi (UMP) setempat.

Dengan program-program tersebut diatas, diharapkan 
karyawan dapat mengembangkan kompetensinya sehingga 
mampu berprestasi pada pekerjaan dan mempunyai kesempa-
tan untuk meningkatkan karirnya di masa depan.

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan 
standar etika terbaik dalam menjalankan kegiatan usahanya 
yang berlandaskan pada visi, misi dan budaya perusahaan. 
Untuk itu, Perseroan memiliki panduan berupa Peraturan 
Perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan. 
Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan dan diharapkan dapat menjadi pegangan 
bagi para karyawan dalam bersikap serta berperilaku di 
tempat kerja.

Jumlah karyawan Perseroan yang tercatat pada tahun 2016 
adalah sebanyak 10 orang.

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Hendri Guntara
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, 
ia meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki 
yaitu menjabat sebagai Accounting PT Inkenas Agung 
(1980-1988), Manager Accounting PT Duta Anggada 
(1988-2008), dan Senior Manager Accounting PT Duta Bara 
Utama (2008-2013). Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan hasil 
RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Profil Direksi
Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966.  Pada tahun 1990, 
ia meraih gelas Master dari University of Texas at Arlington, 
Amerika Serikat. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
menjabat sebagai Senior Manager Treasury PT Duta Anggada 
Realty Tbk. (1990-2000), Senior Manager Finance PT Eterindo 
(2000-2001), dan Senior Vice President & Corporate Secre-
tary PT Duta Anggada Realty Tbk. (2001-2013). Menjabat 
sebagai Direktur Utama/Independen Perseroan sejak tahun 
2014 berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah 
Helmi S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Randy Angkosubroto
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Pada tahun 2003 
meraih gelar sarjana dari University of Southern California, 
Los Angeles, USA, jurusan Bisnis Administrasi. Pengalaman 
kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Asisten Direktur PT 
Duta Anggada Realty Tbk. (2004-2006), serta merangkap 
sebagai Direktur PT Duta Anggada Realty Tbk. sejak tahun 
2007. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014 
berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Profil Dewan Komisaris

Hartadi Angkosubroto
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1954. Pada tahun 1978 
menempuh pendidikan di University of Southern California, 
Los Angeles, Amerika Serikat, jurusan Bisnis Administrasi. 
Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu saat ini memegang 
beberapa posisi penting di Duta Anggada Group, selain itu 
beliau merangkap sebagai Komisaris Utama di PT Duta 
Anggada Realty Tbk sejak tahun 1998. Menjabat sebagai 
Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan 
hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Direksi 
Perseroan yaitu Randy Angkosubroto yang merupakan anak 
beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Johanna Zakaria
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1962. Meraih gelar 
sarjana pada tahun 1985 dari Universitas Tarumanagara 
jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
pernah menjabat di berbagai perusahaan dan yang terakhir 
menjabat sebagai Senior Audit Manager PT Prayudha Bintang 
Sejati (2001-2004) dan ATD Finance & Accounting PT Titian 
Karya Unggul (2004-2007), serta merangkap sebagai Komisa-
ris PT Duta Anggada Realty sejak tahun 2007. Menjabat 
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014 

Having affiliation relationship with one of the members of the 
Board of Commissioners is Hartadi Angkosubroto which is his 
father.

Direct share ownership in the Company: None.

Human Resources
Human Resources (HR) is a very important asset for the 
Company. With potential and good performance, human 
resources set to be the most important element in the 
Company’s businesses and operations. The Company realized 
qualified human resources is a major asset and will determine 
the sustainability of the business in the future. The Company 
is committed to continue to maximize business performance 
by developing HR competencies. Human resource manage-
ment focused on employee development with training and 
development both internally and externally.

The Company has put various efforts to improve the quality of 
human resources so that they can contribute to the Company 
as expected. The Company recruits and selects prospective 
employees based on established standards. The Company 
also manages various training programs to improve the 
knowledge, skill, and attitude of its employees, and has put 
efforts to increase work facilities and welfare ofits employees.

The Company has continuously held human resources 
training and development program, among others by:

1. The increase in employee discipline to improve work 
productivity.

2. Improving togetherness among all organization’s 
members to achieve the Company’s target.

3. The Welfare of employees such as providing holiday 
allowance, bonuses, health costs, etc.

4. Preparing the list of employee salary based on their capac-
ity, educational background, work period, and minimum 
amount as adjusted to the regional minimum wage.

The programs mentioned above are expected to develop the 
employees’ skills and performances and enable them to 
improve their future careers.

The Company strives to carry out the best ethical standards in 
business conducts in accordance to the vision, mission, and 
corporate values. Therefore, the Company has a main code of 
conduct guidelines in the form of Company Regulation that 
applies to all employees. It has been socialized to all employ-
ees and is expected to become guidance for employees to 
behave at workplace.

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Dewan 
Komisaris Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto yang 
merupakan ayah beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat 
penting bagi Perseroan. Dengan potensi dan kinerja yang baik, 
SDM menjadi elemen paling utama dalam usaha dan opera-
sional Perseroan. Perseroan menyadari SDM yang berkualitas 
merupakan aset utama dan sangat menentukan keberlanjutan 
usaha di masa mendatang. Perseroan memiliki komitmen 
untuk selalu memaksimalkan kinerja dengan mengembang-
kan kompetensi SDM agar selalu meningkatkan prestasi. 
Pengelolaan SDM difokuskan kepada pengembangan 
karyawan dengan adanya pelatihan dan pengembangan baik 
internal maupun eksternal.

Perseroan melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia sehingga mampu berkontribusi 
sebagaimana diharapkan. Perseroan melakukan rekrutmen 
dan seleksi calon karyawan sesuai standar yang telah ditetap-
kan. Perseroan juga mengelola berbagai program pelatihan 
untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 
kerja karyawan, serta melakukan upaya peningkatan fasilitas 
kerja dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, 
antara lain dengan:

1. Peningkatan disiplin karyawan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja.

2. Penguatan rasa kebersamaan dari semua anggota organ-
isasi untuk bahu-membahu mencapai target Perusahaan. 

3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti pembe-
rian tunjangan hari raya, bonus, biaya kesehatan, dll.

4. Penyusunan daftar gaji karyawan yang sesuai dengan 
kemampuan, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan 
jumlah minimal telah disesuaikan dengan ketentuan Upah 
Minimum Propinsi (UMP) setempat.

Dengan program-program tersebut diatas, diharapkan 
karyawan dapat mengembangkan kompetensinya sehingga 
mampu berprestasi pada pekerjaan dan mempunyai kesempa-
tan untuk meningkatkan karirnya di masa depan.

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan 
standar etika terbaik dalam menjalankan kegiatan usahanya 
yang berlandaskan pada visi, misi dan budaya perusahaan. 
Untuk itu, Perseroan memiliki panduan berupa Peraturan 
Perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan. 
Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan dan diharapkan dapat menjadi pegangan 
bagi para karyawan dalam bersikap serta berperilaku di 
tempat kerja.
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Jumlah karyawan Perseroan yang tercatat pada tahun 2016 
adalah sebanyak 10 orang.

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Hendri Guntara
Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, 
ia meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki 
yaitu menjabat sebagai Accounting PT Inkenas Agung 
(1980-1988), Manager Accounting PT Duta Anggada 
(1988-2008), dan Senior Manager Accounting PT Duta Bara 
Utama (2008-2013). Menjabat sebagai Komisaris 
Independen Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan hasil 
RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Profil Direksi
Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1966.  Pada tahun 1990, 
ia meraih gelas Master dari University of Texas at Arlington, 
Amerika Serikat. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
menjabat sebagai Senior Manager Treasury PT Duta Anggada 
Realty Tbk. (1990-2000), Senior Manager Finance PT Eterindo 
(2000-2001), dan Senior Vice President & Corporate Secre-
tary PT Duta Anggada Realty Tbk. (2001-2013). Menjabat 
sebagai Direktur Utama/Independen Perseroan sejak tahun 
2014 berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah 
Helmi S.H. No. 53.

Beliau tidak memiliki hubungan affiliasi dengan sesama 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Randy Angkosubroto
Direktur
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1981. Pada tahun 2003 
meraih gelar sarjana dari University of Southern California, 
Los Angeles, USA, jurusan Bisnis Administrasi. Pengalaman 
kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Asisten Direktur PT 
Duta Anggada Realty Tbk. (2004-2006), serta merangkap 
sebagai Direktur PT Duta Anggada Realty Tbk. sejak tahun 
2007. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014 
berdasarkan hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi 
S.H. No. 53.

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Profil Dewan Komisaris

Hartadi Angkosubroto
Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1954. Pada tahun 1978 
menempuh pendidikan di University of Southern California, 
Los Angeles, Amerika Serikat, jurusan Bisnis Administrasi. 
Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu saat ini memegang 
beberapa posisi penting di Duta Anggada Group, selain itu 
beliau merangkap sebagai Komisaris Utama di PT Duta 
Anggada Realty Tbk sejak tahun 1998. Menjabat sebagai 
Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2013 berdasarkan 
hasil RUPS dengan Akta Notaris Fathiah Helmi S.H. No. 74.

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Direksi 
Perseroan yaitu Randy Angkosubroto yang merupakan anak 
beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Johanna Zakaria
Komisaris
Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1962. Meraih gelar 
sarjana pada tahun 1985 dari Universitas Tarumanagara 
jurusan Akuntansi. Pengalaman kerja yang dimiliki yaitu 
pernah menjabat di berbagai perusahaan dan yang terakhir 
menjabat sebagai Senior Audit Manager PT Prayudha Bintang 
Sejati (2001-2004) dan ATD Finance & Accounting PT Titian 
Karya Unggul (2004-2007), serta merangkap sebagai Komisa-
ris PT Duta Anggada Realty sejak tahun 2007. Menjabat 
sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2014 

Memiliki hubungan affiliasi dengan salah satu anggota Dewan 
Komisaris Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto yang 
merupakan ayah beliau.

Kepemilikan saham langsung di Perseroan: Tidak ada.

Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset yang sangat 
penting bagi Perseroan. Dengan potensi dan kinerja yang baik, 
SDM menjadi elemen paling utama dalam usaha dan opera-
sional Perseroan. Perseroan menyadari SDM yang berkualitas 
merupakan aset utama dan sangat menentukan keberlanjutan 
usaha di masa mendatang. Perseroan memiliki komitmen 
untuk selalu memaksimalkan kinerja dengan mengembang-
kan kompetensi SDM agar selalu meningkatkan prestasi. 
Pengelolaan SDM difokuskan kepada pengembangan 
karyawan dengan adanya pelatihan dan pengembangan baik 
internal maupun eksternal.

Perseroan melakukan berbagai upaya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia sehingga mampu berkontribusi 
sebagaimana diharapkan. Perseroan melakukan rekrutmen 
dan seleksi calon karyawan sesuai standar yang telah ditetap-
kan. Perseroan juga mengelola berbagai program pelatihan 
untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap 
kerja karyawan, serta melakukan upaya peningkatan fasilitas 
kerja dan kesejahteraan sumber daya manusia.

Perseroan telah menyelenggarakan program pelatihan dan 
pengembangan Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, 
antara lain dengan:

1. Peningkatan disiplin karyawan untuk meningkatkan 
produktivitas kerja.

2. Penguatan rasa kebersamaan dari semua anggota organ-
isasi untuk bahu-membahu mencapai target Perusahaan. 

3. Memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti pembe-
rian tunjangan hari raya, bonus, biaya kesehatan, dll.

4. Penyusunan daftar gaji karyawan yang sesuai dengan 
kemampuan, latar belakang pendidikan, masa kerja, dan 
jumlah minimal telah disesuaikan dengan ketentuan Upah 
Minimum Propinsi (UMP) setempat.

Dengan program-program tersebut diatas, diharapkan 
karyawan dapat mengembangkan kompetensinya sehingga 
mampu berprestasi pada pekerjaan dan mempunyai kesempa-
tan untuk meningkatkan karirnya di masa depan.

Perseroan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan 
standar etika terbaik dalam menjalankan kegiatan usahanya 
yang berlandaskan pada visi, misi dan budaya perusahaan. 
Untuk itu, Perseroan memiliki panduan berupa Peraturan 
Perusahaan yang berlaku bagi seluruh karyawan Perseroan. 
Peraturan Perusahaan tersebut telah disosialisasikan kepada 
seluruh karyawan dan diharapkan dapat menjadi pegangan 
bagi para karyawan dalam bersikap serta berperilaku di 
tempat kerja.

The number of employees recorded in 2016 is 10 persons.Jumlah karyawan Perseroan yang tercatat pada tahun 2016 
adalah sebanyak 10 orang.

Kronologis Pencatatan Saham Share-Listing Chronology

The summary of Company’s corporate action from the date of 
initial public offering up to 2016 is as follows:

Ringkasan kegiatan Perseroan sejak tanggal penawaran 
umum perdana saham sampai dengan 2016 adalah sebagai 
berikut:

Komposisi Pemegang Saham Composition of Shareholders

The following table sets forth information with respect to 
compositon of the Company’s shareholders based on Share-
holders’ List as of December, 31, 2016

Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai komposisi 
pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang 
Saham per tanggal 31 Desember 2016 

• Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih
 Shareholders who own 5% or more

Pemegang Saham / Shareholders

• Pemegang saham yang memiliki kurang dari 5%
 Shareholders who own less than 5%

%Jumlah / Amount

169.507.000
11.059.600

PT Duta Investama Nusantara
Effendi Leman

77,05%
5,03%

39.434.000Masyarakat / Public 17,92%

-

-

Anggota Dewan Komisaris
Member of Board of Commisioners
Anggota Direksi
Member of Board of Directors

-

-

• Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi
 Shares held by The Board of Commisoners and The Board of Directors

TOTAL 110.000.000 100,00%

Nama Entitas Anak Perusahaan Name of the Company Subsidiary Entities

The Company does not have any subsidiary company.Perseroan tidak memiliki entitas anak perusahaan.

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.

Laporan Tahunan 2016 Annual Report

Tindakan Korporasi / Corporate Action Tanggal / DateJumlah Saham Setelah Tindakan Korporasi
Number of Shares after Corporate Action

 40.000.000 20 Juli 2001/
July 20, 2001

Penawaran umum perdana dan pencatatan sebagian saham 
Perseroan pada Bursa Efek Jakarta

Initial public offering and partial listing of the Company’s 
shares of stock in the Jakarta Stock Exchange 

40.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 250 per saham.
40,000,000 shares with nominal value Rp. 250 per share.

Institusi & Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Market Supporting Institutions & Professions

Akuntan Publik
Public Accountant 

KAP Drs. Bambang S. dan Rekan
Jl. Wisma Jaya No. 2, Rawamangun Jakarta 13220
Telp/Fax : 021 – 4700635

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

PT. Sinartama Gunita
Plaza BII Menara 1, Lantai 9 Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 10350 – Indonesia
Telp : 031 – 3922332 Fax : 021 – 3923003

 110.000.000 20 Juli 2001/
July 20, 2001

Total keseluruhan saham Perseroan pada Bursa Efek Jakarta 
(termasuk seluruh saham pendiri yang sudah dicatatkan 
pada tahun yang sama)

Company's total shares at the Jakarta Stock Exchange 
(including all shares that are already listed on the founder of 
the same year)

110.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 100 per saham
110,000,000 shares with nominal value Rp. 100 per share

220.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 50 per saham
220,000,000 shares with nominal value Rp. 50 per share

   220.000.000 2 Agustus 2016/
August 2, 2016

Perubahan nilai nominal saham (pemecahan nilai saham)

Change in the nominal value of share (stock split)

Chronology of Other Securities Listing

The Company does not have other securities listing.

Kronologis Pencatatan Efek Lainnya

Perseroan tidak memiliki pencatatan efek lainnya.

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

Tata Kelola Perusahaan
Good Corporate Governance

The Company's success is inseparable from the implementa-
tion of good Corporate Governance. The Company realizes the 
importance of the implementation of good corporate govern-
ance within the Company to achieve sustainable growth and 
strengthen the trust of our shareholders and all stakeholders.

All activities undertaken by the Company are carried out with 
the application of principles of Good Corporate governance 
(GCG) namely :

• Transparency
Transparency is where the Company provides transparent 
information that is material and relevant to the stakeholders. 
This information can also be easily accessed and understood 
by all stakeholders.

• Accountability
Accountability requires the Company to be accountable for its 
performance in a fair and transparent manner. The Company 
must be properly managed, results measurable and in accord-
ance with the Company’s and stakeholders’ interest to create 
an excellent and sustainable performance.

• Responsibility
The Company will ensure compliance with the Article of 
Association and Company’s Regulations in all its activities as 
well as OJK, other rules and regulations including regulations 
on human Resource, Tax, health and Safety.

• Independence
The Company is managed professionally without the influence 
or pressure from any parties. Every Employee of the Company 
must understand their duties and responsibilities as well as 
their authority while respecting each other.

• Fairness
The Company also adheres to the stakeholders’ rights in 
accordance with the applicable rules and regulations.

The five principles become the basis for the Company to enact 
a GCG. The BOD and stakeholders’ of the Company firmly 
believe that the implementation of these GCG principles is key 
to winning global competition. GCG implementation will 
automatically create a strong corporate and structure system.

In order to support the implementation of effective corporate 
governance, the Company has defined the main supporting 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

elements of corporate governance with each role, duties and 
responsibilities as follows:

1. The General Meeting of Shareholders ("AGM"), which acts 
as the highest decision-making forum;

2. The Board of Commissioners, which plays a role in super-
vision;

3. The Board of Directors, which plays the role in running the 
operational.

General Meeting of Shareholders (“GMS”)

GMS represents a corporate organ with the highest power and 
authority. The authority conferred to GMS includes the 
appointment and dismissal of members of the Board of 
Commissioners and Directors, performance evaluation of the 
Board of Commissioners and Directors, approval of amend-
ments to the Articles of Association, approval of the annual 
report and setting the nature and amount of remuneration for 
members of the Board of Commissioners and Directors

GMS is as a form of accountability of the Board of Commis-
sioners and Board of Directors to the shareholders regarding 
their work and performance of duties in running the Company.

In 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. undertook 1 
(one) time Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) and 
1 (one) time Extraordinary General Meeting of Shareholders’ 
Meeting (EGM) on 29 Juni 2016 at Plaza Bapindo, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 54-55. Decisions of the AGM and EGM were 
announced in the newspapers Harian Ekonomi Neraca and 
Investor Daily on 1 July 2016, in accordance with applicable 
regulations.

The meeting was attended by shareholders and/or their 
proxies of as many as 92,753,500 shares or 84.32% from 
110,000,000 shares which represented all the shares that 
have been issued or placed by the Company.

The results of the AGM are as follows in accordance with the 
Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No.23, as follows: 

• First agenda :
 1. Approved and accepted the Company’s Annual 

Report including the Supervisory Function of the 
Board of Commissioners for the 2015 financial year.

 2. Validated the Company’s Financial Statements for 
2015 audited by Public Accountant Firm Drs. 
Bambang Sudaryono & Rekan with opinion “Fairly, 
in all material repects” persuant to their report dated 
25 March 2016 No. 028/BS.SHS/03/16 and includ-
ing giving full acquittal and discharge to all 
members of the Board of Directors and Board of 
Commissioners from any responsibility for their 
management and supervision performed during 
2015.

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang 
terhormat,

Pada kesempatan ini, perkenaankanlah kami selaku Direksi 
Perseroan untuk menyampaikan laporan perkembangan 
Perseroan kepada para pemegang saham.

Kondisi perekonomian global pada tahun 2016 masih 
memberikan tantangan tersendiri bagi dunia usaha. Pertum-
buhan ekonomi global di tahun 2016 berada pada kisaran 
3,1%, lebih rendah dari perkiraan semula. Beberapa hal yang 
mempengaruhi kondisi ini antara lain adalah masih lemahnya 
perekonomian Amerika Serikat dan keluarnya Inggris dari Uni 
Eropa yang membawa efek negatif pada ekonomi makro 
global. Selain itu, harga komoditas yang rendah selama 
beberapa tahun terakhir juga masih menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum Indonesia telah berhasil 
mengatasi tantangan kondisi global tersebut dan tetap menca-
pai kinerja yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 
pada tahun 2016 tercatat berada di level 5,0%, meningkat dari 
4,8% di tahun 2015, meski masih di bawah angka perkiraan 
semula di kisaran 5,2% - 5,6%. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia banyak dipengaruhi oleh permintaan domestik serta 
adanya kebijakan paket ekonomi dari pemerintah. Hal ini dapat 
dilihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga dan juga 
belanja pemerintah terutama dalam bidang infrastruktur.

Sedangkan untuk industri batubara sendiri masih menghadapi 
banyak tantangan. Pasar batubara yang kelebihan pasokan 
menjadi salah satu alasan terus melemahnya harga batubara 
meskipun diakhir tahun 2016 ada peningkatan yang diperkira-
kan hanya sementara. Selain itu, melemahnya harga minyak 
yang disertai dengan berkurangnya permintaan di pasar 
global, turut berperan dalam penurunan harga batubara. 
Negara Cina yang merupakan salah satu konsumen terbesar 
mulai menekan konsumsi batubara dan meningkatkan peman-
faatan sumber energi terbarukan untuk pembangkit listrik.  

Sementara itu pada akhir tahun 2016, harga acuan batubara 
terlihat mengalami peningkatan sementara. Berdasarkan data 
dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Harga Acuan 
Batubara mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 
2016, Harga Acuan Batubara berada pada level USD 
101,51/ton, meningkat jika dibandingkan pada bulan Desem-
ber 2015 yang berada pada level USD 53,51/ton. Peningkatan 
ini diperkirakan hanya untuk sementara saja yang disebabkan 
melonjaknya permintaan dari China yang membatasi produksi 
batubara dalam negerinya dan juga selama musim dingin. 
Meskipun pemulihan harga batubara hanya diperkirakan 
hanya sementara saja, Direksi Perseroan berharap harga 
batubara di tahun-tahun yang akan datang tidak lagi 
mengalami penurunan lebih jauh dan dapat berangsur-angsur 
pulih.

Kinerja 2016

Kinerja Perseroan sepanjang tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan dalam dua tahun 
terakhir ini. Kendala utama yang dihadapi tentunya kondisi 
pasar batubara yang masih penuh tantangan dan belum 
memperlihatkan sinyal pemulihan yang signifikan.

Selain itu, tantangan yang dihadapi Perseroan di tahun 2016 
yaitu adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur 
Jenderal Mineral dan Batubara mengenai moratorium pembe-
rian Izin Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) 
untuk pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan 
lintas provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap 
permohonan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP 
lainnya sampai dengan pertengahan tahun. Seiring dengan 
berakhirnya masa moratorium tersebut dan juga selesainya 
proses pengurusan perijinan yang dilakukan, Perseroan 
optimis bahwa kinerja Perseroan untuk ke depannya akan 
dapat terus membaik.

Kinerja Perseroan di tahun 2016 mengalami sedikit peningka-
tan dibandingkan tahun 2015. Hal ini tercermin pada pendapa-
tan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar Rp464,8 juta 
atau mengalami peningkatan sebesar Rp312,3 juta dibanding-
kan tahun 2015 sebesar Rp152,5 juta. Akan tetapi, rugi tahun 
berjalan tercatat sebesar Rp3,5 miliar atau mengalami 
kenaikan sebesar 60,6% dibandingkan tahun 2015, yaitu 
sebesar minus Rp2,2 miliar.

Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan tercatat 
mengalami penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di 
tahun 2015 menjadi Rp17 miliar di tahun 2016. Jumlah 
liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar atau 
menurun 55,5% dari Rp0,9 miliar di tahun 2015. Adapun, 
jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut disebabkan oleh 
penurunan saldo laba sehubungan dengan Perseroan masih 
membukukan rugi tahun berjalan di tahun 2016.

Prospek Usaha

Melihat kondisi yang penuh tantangan yang berkelanjutan 
seperti ini, kami berpandangan bahwa dalam waktu dekat 
kondisi pasar masih cukup berat. Namun demikian kami 
optimis pasar domestik akan mulai membaik dalam waktu 
mendatang. Adanya program pemerintah dalam bidang 
kelistrikan 35.000 MW dalam rangka meningkatkan rasio 
elektrifikasi tentu akan berdampak terhadap pemakaian 
batubara, karena masih menjadi sumber energi utama untuk 
menggerakkan pembangkit listrik. Diperkirakan pada tahun 
2024 jumlah batubara yang dibutuhkan untuk memenuhi 
kebutuhan listrik domestik sebesar 340 juta ton.

Mengacu pada rencana kelistrikan jangka panjang nasional, 
Direksi optimis dalam beberapa tahun ke depan industri 
batubara akan kembali menggeliat.

Di tahun 2017, Perseroan akan tetap melanjutkan berbagai 
inisiatif peningkatan kinerja untuk tetap menjadi yang terbaik 

sehingga pada saat pasar kembali pulih, kami sudah dalam 
posisi siap menyongsong pertumbuhan.

Tata Kelola Perusahaan
Perseroan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang baik secara konsisten. Direksi terus 
memonitor dan menelaah kemajuan Perseroan dalam hal 
kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan 
yang baik. Hal tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk membangun reputasinya sebagai perusahaan yang 
berkomitmen penuh untuk memberikan nilai yang optimal 
bagi pelanggan, rekan usaha, pemegang saham, dan 
masyarakat melalui komitmen untuk mengimplementasikan 
GCG secara berkelanjutan.

Direksi berupaya untuk menyampaikan semua laporan-
laporan secara transparan, baik melalui Bursa maupun 
 Otoritas  Jasa  Keuangan  dan  laman  Perseroan.  Direksi  juga
 berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip transparansi,
 akuntabilitas,  tanggung  jawab,  independensi  dalam  semua
 aspek operasi yang dijalankan

Perubahan Komposisi Direksi
Tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi pada 
tahun 2016.

Penutup
Sebagai penutup, kami selaku Direksi mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh karyawan dan staff yang telah bekerja 
keras dalam mengembangkan Perseroan. Kami juga sampai-
kan ucapan terima kasih kepada Dewan Komisaris, pemegang 
saham, konsumen, dan mitra kerja yang telah memberikan 
dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin 
dengan baik selama ini. 

The Company's success is inseparable from the implementa-
tion of good Corporate Governance. The Company realizes the 
importance of the implementation of good corporate govern-
ance within the Company to achieve sustainable growth and 
strengthen the trust of our shareholders and all stakeholders.

All activities undertaken by the Company are carried out with 
the application of principles of Good Corporate governance 
(GCG) namely :

• Transparency
Transparency is where the Company provides transparent 
information that is material and relevant to the stakeholders. 
This information can also be easily accessed and understood 
by all stakeholders.

• Accountability
Accountability requires the Company to be accountable for its 
performance in a fair and transparent manner. The Company 
must be properly managed, results measurable and in accord-
ance with the Company’s and stakeholders’ interest to create 
an excellent and sustainable performance.

• Responsibility
The Company will ensure compliance with the Article of 
Association and Company’s Regulations in all its activities as 
well as OJK, other rules and regulations including regulations 
on human Resource, Tax, health and Safety.

• Independence
The Company is managed professionally without the influence 
or pressure from any parties. Every Employee of the Company 
must understand their duties and responsibilities as well as 
their authority while respecting each other.

• Fairness
The Company also adheres to the stakeholders’ rights in 
accordance with the applicable rules and regulations.

The five principles become the basis for the Company to enact 
a GCG. The BOD and stakeholders’ of the Company firmly 
believe that the implementation of these GCG principles is key 
to winning global competition. GCG implementation will 
automatically create a strong corporate and structure system.

In order to support the implementation of effective corporate 
governance, the Company has defined the main supporting 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

elements of corporate governance with each role, duties and 
responsibilities as follows:

1. The General Meeting of Shareholders ("AGM"), which acts 
as the highest decision-making forum;

2. The Board of Commissioners, which plays a role in super-
vision;

3. The Board of Directors, which plays the role in running the 
operational.

General Meeting of Shareholders (“GMS”)

GMS represents a corporate organ with the highest power and 
authority. The authority conferred to GMS includes the 
appointment and dismissal of members of the Board of 
Commissioners and Directors, performance evaluation of the 
Board of Commissioners and Directors, approval of amend-
ments to the Articles of Association, approval of the annual 
report and setting the nature and amount of remuneration for 
members of the Board of Commissioners and Directors

GMS is as a form of accountability of the Board of Commis-
sioners and Board of Directors to the shareholders regarding 
their work and performance of duties in running the Company.

In 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. undertook 1 
(one) time Annual General Shareholders’ Meeting (AGM) and 
1 (one) time Extraordinary General Meeting of Shareholders’ 
Meeting (EGM) on 29 Juni 2016 at Plaza Bapindo, Jl. Jend. 
Sudirman Kav. 54-55. Decisions of the AGM and EGM were 
announced in the newspapers Harian Ekonomi Neraca and 
Investor Daily on 1 July 2016, in accordance with applicable 
regulations.

The meeting was attended by shareholders and/or their 
proxies of as many as 92,753,500 shares or 84.32% from 
110,000,000 shares which represented all the shares that 
have been issued or placed by the Company.

The results of the AGM are as follows in accordance with the 
Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No.23, as follows: 

• First agenda :
 1. Approved and accepted the Company’s Annual 

Report including the Supervisory Function of the 
Board of Commissioners for the 2015 financial year.

 2. Validated the Company’s Financial Statements for 
2015 audited by Public Accountant Firm Drs. 
Bambang Sudaryono & Rekan with opinion “Fairly, 
in all material repects” persuant to their report dated 
25 March 2016 No. 028/BS.SHS/03/16 and includ-
ing giving full acquittal and discharge to all 
members of the Board of Directors and Board of 
Commissioners from any responsibility for their 
management and supervision performed during 
2015.
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pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.
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modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.
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• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Komisaris Utama
President Commissioner 

Komisaris
Commissioner

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Jabatan / Position

12

12

12

12

12

12

Jumlah Rapat
Total Meetings

100%

100%

100%

Frekuensi
Frequency (%)

Jumlah Kehadiran
Total Attendance

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2016
The Board of Commissioners Meeting Attendance in 2016

Hartadi Angkosubroto

Johanna Zakaria

Hendri Guntara

Nama / Name
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.
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• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:
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Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Direktur Utama
President Director  

Direktur
Director

Jabatan / Position

12

12

12

12

Jumlah Rapat
Total Meetings

100%

100%

Frekuensi
Frequency (%)

Jumlah Kehadiran
Total Attendance

Tabel Kehadiran Rapat Dewan Direksi Tahun 2016
The Board of Directors Meeting Attendance in 2016

Greg Winarso Toreh

Randy Angkosubroto

Nama / Name



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 

2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Remuneration Policy
 
Compensation received by the Boards of Commissioners and 
Directors in the forms of salary, benefits and facilities must be 
done in accordance with the Company’s Articles of Associa-
tion.  The amount of remuneration for the Board of Commis-
sioners and Directors is determined in the Company’s yearly 
Annual General Meeting of Shareholders.  Considerations 
used in determining amount of remuneration in the current 
year include but not limited to the income level of previous 
years, workload, degree of responsibility, and standard execu-
tive remuneration in similar industries.

Total Compensation paid to the Company’s Board of Commis-
sioners and Directors amounted to Rp815,126,000 in 2016.

Affiliate Relationships Between Members of The Board of 
Commissioners and Directors

One member of the Board of Directors of the Company namely 
Randy Angkosubroto has familial relationship (son) with 
Chairman of the Company is Hartadi Angkosubroto. None of 
the members of the Board of Commissioners and Board of 
Directors are affiliated with the other members of the Board of 
Commissioners and the Board of Directors

Audit Committee

The Company’s Audit Committee is responsible to the Board 
of Commisioners.  The main duties of the Audit Committee are 
to facilitate the Board of Commissioners’ activities as well as 
to assist the Board in monitoring and evaluating the 
Company’s reporting of financial statements, implementation 
of internal controls, audit processes as well as Good Corpo-
rate Governance.

The Audit Committee consists of 3 (three) members, 1 (one) 
to chair as well as to hold the Independent Commissioner 
function and 2 (two) independent members. These members 
are in accordance to regulation and satisfy the criteria for 
independency to maintain and enhance the performance of job 
and responsibility. 

The Audit Committee’s responsibilities include the follow-
ing :
• Reviewing all financial information presented by manage-

ment, including financial reports, budget projection and 
other financial information;

• Reviewing the internal control programs and ensuring the 
effectiveness of the internal audit function;

• Considering the findings of major investigations of internal 
control matters;

• Reviewing the Company’s financial and accounting policies 

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

and practices;
• Reviewing the Company’s compliance to various laws and 

regulations, including Capital Market regulations;

• Reviewing the independent auditor’s report;
• Reviewing all potential risks and reporting them to the 

Board of Commissioners. 

The Audit Committee is provided with sufficient rights and 
resources to discharge its duties.
  
There are no changes in the members of Audit Committee 
compared with the previous year. Appointed by the Board of 
Commissioners Decision dated October 30, 2013 as follows:

1. Committee Head  : Hendri Guntara
2. Member   : Elizabeth Puji Lestari
3. Member   : Ananda Surja

Activity Report of Audit Committee in 2016

For the book year of 2016, Committee Audit has carried out its 
task and responsibility in monitoring and evaluating the 
Company’s reporting of financial statements, implementation 
of internal controls, audit processes as well as Good Corpo-
rate Governance.

In undertaking its tasks, the Audit Committee was guided by 
legislation in performing its tasks, including Chairman of 
BAPEPAM’s Decision Letter no. Kep-29/PM/2004 dated 24 
September 2004 on the formation and guidance for an audit 
committee and regulation of Financial Service Authority No. 
55/POJK.04/2015 on the establishment and guidelines of the 
implementation for the work of the Audit Committee.

Herewith also we inform you that during 2015, the Audit 
Committee completed the following tasks:

1. Reviewed information and financial data, including 2016 
budget and business plan.

2. Held 12 meetings with the Internal Audit and others work 
unit in order to discuss the Company's operational 
activities.

3. Scheduled two meetings with external auditors to discuss 
progress of 2016 audit.

Here is a profile of members of the Audit Committee:

1. Hendri Guntara
 Chairman (Independent Commisioner). Indonesian 

citizen, born in 1958. In 1981, he graduated with D3 
degree from Akademi Pendidikan Kejuruan, Jakarta, 
in the field of Accounting.

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.
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Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 

2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 

2. Elisabeth Puji Lestari
 Member. Indonesian Citizen, born in 1956. Gradu-

ated with S1 degree from Universitas Satya Wacana. 
Held various positions in various companies, the 
latest being in PT Pilar Abadi Utama as Assistant 
Vice President since 2002.

3. Ananda Surja
 Member. Indonesian Citizen, born in 1970.  Gradu-

ated from STIE Nusantara.  Held various positions in 
various companies, the latest being in PT Montera 
Panca Tunggal as Senior Manager since 2002.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Audit Committee meetings are held every 1 month 
or 12 times in one year and shall be attended by all members 
of the Audit Committee. 

Here is a table of the attendance of the member of the Audit 
Committee meetings in 2016, as follows:

Internal Audit

The Internal Audit Unit was established to compy with the 
Chairman of BAPEPAM-LK’s Decision Letter no.: 
Kep-496/BL/2008 regarding the Formation and Guidance for 
the Compilation Establishment of the Internal Audit Unit.

In order to establish a strong internal audit, the Company 
appointed Internal Audit Unit.  The Internal Audit System is a 
process through which the achievement of management 
objectives in regards to a number of categories, including 
compliance, effectiveness and efficiency of the Company’s 
operations as to the system of procedures, policies and 
management directions is provided.

Head of Internal Audit is responsible to the President Director, 
The Unit communicates with the Audit Committee on a routine 
basis.  

2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Ketua/ Chairman 

Anggota/ Member

Anggota/ Member

Jabatan / Position

12

12

12

12

12

12

Jumlah Rapat
Total Meetings

100%

100%

100%

Frekuensi
Frequency (%)

Jumlah Kehadiran
Total Attendance

Tabel Kehadiran Rapat Komite Audit Tahun 2016
The Audit Committee Meeting Attendance in 2016

Hendri Guntara

Elisabeth Puji Lestari

Ananda Surja

Nama / Name

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

In the adoption of a reliable internal audit  system, the 
Company pays a particular attention to the achievement of 
several targets by the Company as follows : 

1. Increasing compaliance to system of procedures, policies 
and Management directions.

2. Ensuring the provision of  acurrate, reliable  and timely 
reports.

3. Improving the efficiency and effectiveness of the 
Company’s operations.

4. Safeguarding the resources availble from possible 
misuse, error and deception.

With regards the supervisory function to ensure the imple-
mentation of Internal Audit System is done by an Internal 
Audit Unit. In carrying out his duties, he reviews the 
Company’s operational activities and evaluate whether there is 
compliance to system of procedures, policies and manage-
ment directions.

Throughout 2016, in carrying its function, the Internal Audit 
Unit undertook its responsibilities in conformity to the target 
descriptions as specified above.  Besides reporting the target 
objectives above, the Internal Audit Unit also gave corrective 
recommendation / opinion to the management and assisted in 
identifying and minimalizing risks.

Based on Decree of the Board of Directors in 2014, the 
Company has appointed Jerry as the Head of the Internal Audit 
Unit. Jerry Siswanto is an Indonesian citizen born in 1973. He 
graduated with bachelor degree from Trisakti University in 
1998. Work experience who owned that served as Account 
Officer in Sino Bank (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-present).

Corporate Secretary 

As required by the Indonesian Financial Service Authority, the 
Company has appointed a corporate secretary.  Corporate 
Secretary serves the following functions :

- Facilitates effective 2-way communication between the 
Company and investors, capital market participants, 
public, Indonesian Stock Exchange, Indonesian Financial 
Service Authority as well as observers.  

- Manages the distribution of and the delivery of effective 
communication, ensuring the availability of information 
on periodic basis to various stakeholders.  

- Follows the development of the Indonesian Stock Market, 
especially with regards to applicable rules and regulations.  

- Ensures that the Company’s adherence to rules and 

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 
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2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 

2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

regulations of the Indonesian Stock Market.

Throughout 2016, the Corporate Secretary has carried his 
duties and responsibilities as follows:
1. Coordinated the implementation of the Annual GMS of the 

financial year 2015 in a timely manner and in accordance 
with the applicable rules and regulations;

2. Held public expose on June 29, 2016, held after the 
Annual GMS;

3. Coordinated corporate actions in the form of a stock split 
in 2016; 

4. Ensured on-time publications of annual and quarterly 
financial statements in compliance with the applicable 
rules and regulations;

5. Published corporate information to public in order to 
compliance with the applicable rules and regulations;

6. Provided explanations and information about the 
Company and its progress to mass media.

7. Participated in various sensitization programs of regula-
tions, training, seminars, workshops and discussions held 
by the Financial Services Authority (OJK), Indonesia Stock 
Exchange (BEI), Indonesia Securities Central Custodian 
(KSEI), and other institutions, to keep abreast with capital 
market developments, specifically regulations applicable 
to the capital market.

8. Following/ updating capital market developments, includ-
ing the market regulations issued in 2016, and providing 
inputs to the BOC, BOD and related working units related 
to these new regulations.

Company Secretary is led by Rudy Herman by the Decree of 
the Board of Directors dated June 30, 2015.

Corporate Secretary Profile is Rudy Herman, Indonesian 
citizen born in 1967, he graduated with bachelor’s degree 
from Universitas Tarumanagara, in the field of Accounting in 
1990 and serves as Corporate Secretary since June 2015.

Internal Control System

Internal Control is conducted to ensure that all the applicable 
policies and regulations within the Company are carried out 
properly, in order to improve the performance and the opera-
tional effectiveness and to direct the Company in achieving 
good corporate governance.

Internal control is applied throughout the Company and the 
execution is monitored by Internal Audit. In monitoring the 
Company’s activities and performance, Internal Audit and the 
Audit Committee have the right to conduct audits on any 
suspicious fraud. The result will be reviewed and used as a 
recommendation to improve the Company’s system.

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

Laporan Tahunan 2016 Annual Report
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• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 



The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 

2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

In carrying out the internal control system related to financial 
and operational, the Company has appointed an internal audit 
unit which coordinates with the Audit Committee to conduct 
periodic monitoring every action against any company's 
operational activities and the outcome melaporakan to the 
management of the Company.

Evaluation of the effectiveness of the internal control system 
periodically carried out by the internal audit unit in coordina-
tion with the Audit Committee and reported to the Company's 
management to provide recommendations or proposals 
corrective to help improve internal control systems reliable.

Risk Management

While running its business, the Company is cognizant of 
potential risks that could affect its performance if not handled 
properly. The Company conducted various analyses to estab-
lish policies in managing potential risks that may occur.

The BOD together with all levels of the Company is committed 
to strengthening and promoting a risk culture and risk 
handling manual, as well as strategically managing the corpo-
rate overall risk profile.

Here are some examples of risks facing the company :

• Risk of Macro Economics Condition
 Macroeconomics condition is influenced by global 

economic conditions and national economic indicators, 
such as inflation, interest rate, currency exchange rate, BI 
rate, oil price, new Government regulations and so on. The 
company anticipated these risks by regular monitoring so 
that necessary actions can be performed immediately.

• Coal market risk
 Slow economic growth and significant changes to coal 

supply as well as low demand pose a threat to Company’s 
business on coal sales. To minimize these risks, the 
Company is committed to provide good service with the 
right quality and in timely manner to every customer.

• Coal price risk
 Fluctuating coal prices pose a threat to the Company. To 

manage these risks, the Company continues to pursue 
long-term sales contracts.

• Rupiah currency fluctuations risk  
 The Company’s financial performance is also affected by 

changes in the exchange rate against foreign currencies.   

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

Perseroan;
• Memeriksa kepatuhan Perseroan terhadap berbagi peratu-

ran dan undang-undang, termasuk undang-undang Pasar 
Modal;

• Menelaah laporan auditor independen 
• Memeriksa semua kemungkinan risiko serta melaporkan-

nya kepada Dewan Komisaris.  

Komite Audit diberikan wewenang dan sumber daya yang 
cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini tidak ada 
perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Diangkat 
berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Oktober 
2013 adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite  : Hendri Guntara
2. Anggota   : Elizabeth Puji Lestari
3. Anggota  : Ananda Surja

Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2016

Untuk tahun buku 2016, Komite Audit telah melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam mengawasi dan 
mengevaluasi proses pelaporan keuangan, sistem pengenda-
lian internal, proses audit dan penerapan Tata Kelola Perusa-
haan yang baik.  

Dalam melakukan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada 
peraturan perundangan, di antaranya Keputusan Ketua 
BAPEPAM nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 
2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja 
komite audit dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 
55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman 
pelaksanaan kerja Komite Audit.

Bersama ini pula kami informasikan bahwa sepanjang tahun 
2016, Komite Audit telah melaksanakan tugas-tugas sebagai 
berikut:

1. Menelaah berbagai data dan informasi keuangan, termasuk 
budget dan rencana kerja 2016.

2. Mengadakan 12 pertemuan dengan Unit Audit Internal dan 
Unit Kerja Perseroan yang lain dalam rangka membahas 
kegiatan operasional Perseroan.

3. Menjadwalkan dua kali pertemuan dengan auditor ekster-
nal untuk mendiskusikan progress audit tahun 2016.

Berikut adalah profil anggota Komite Audit Perseroan:

1. Hendri Guntara
 Ketua (Komisaris Independen). Warga Negara 

Indonesia, lahir tahun 1958. Pada tahun 1981, ia 
meraih gelar D3 dari Akademi Pendidikan Kejuruan, 
Jakarta, jurusan Akuntansi.

Dalam hal menerapkan suatu sistem audit internal yang 
handal, Perseroan memperhatikan adanya pencapaian 
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebagai 
berikut :
1. Meningkatkan kepatuhan pada sistem prosedur, peraturan 

dan arahan yang ditetapkan oleh Manajemen.
2. Memastikan laporan, data dan informasi keuangan yang 

ada telah akurat, tepat waktu dan dapat diandalkan.
3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas operasi Perseroan.
4. Mengamankan sumber daya yang tersedia terhadap 

kemungkinan penyalah-gunaan, kekeliruan maupun 
kecurangan.

Sehubungan dengan fungsi pengawasan untuk memastikan 
pelaksanaan sistem audit internal di lakukan oleh Unit Audit 
Internal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Audit Internal 
mengkaji kegiatan operasional Perseroan dengan mengevalu-
asi adanya ketaatan dalam kegiatan operasional terhadap 
sistem prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh 
manajemen.

Sepanjang tahun 2016, dalam fungsinya, Auditor Internal 
telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tujuan-
tujuan yang hendak dicapai seperti yang dijabarkan di atas.   
 Selain daripada tujuan-tujuan tersebut di atas, Auditor Internal
 juga memberikan rekomendasi / usulan terhadap manajemen
 yang  bersifat  korektif  serta  membantu  mengidentifikasi  dan
 meminimalisasi risiko

Sesuai surat Keputusan Direksi pada tahun 2014 Perseroan 
telah menunjuk Jerry Siswanto sebagai Kepala Unit Audit 
Internal Perseroan.  Jerry Siswanto adalah Warga Negara 
Indonesia yang lahir tahun 1973. Beliau mendapatkan gelar 
sarjana dari Universitas Trisakti pada tahun 1998. Pengala-
man kerja yang dimiliki yaitu menjabat sebagai Account 
Officer di Bank Sino (1996-1998), Internal Audit PT Duta 
Anggada Realty Tbk (2001-sekarang).

Sekretaris Perusahaan 

Sebagai persyaratan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), Perseroan telah mengangkat seorang sekre-
taris perusahaan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sebagai 
berikut :
- Memfasilitasi komunikasi dua arah yang efektif antara 

Perseroan dan investor, peserta pasar modal, masyarakat, 
Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta 
pengamat. 

- Mengelola penyebaran serta menyampaikan informasi 
yang efektif serta memastikan ketersediaan informasi 
secara berkala kepada kalangan pemangku kepentingan.

- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya 
undang-undang dan peraturan yang berlaku di pasar 
modal.  

- Memastikan kepatuhan Perseroan atas undang-undang 

2. Elisabeth Puji Lestari
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1956.  Meraih gelar S1 dari Universitas Satya 
Wacana. Pernah menduduki berbagai posisi di 
berbagai perusahaan, terakhir di PT Pilar Abadi 
Utama sebagai Assistant Vice President sejak tahun 
2002.

3. Ananda Surja
 Anggota. Warga Negara Indonesia, lahir tahun 

1970.  Meraih gelar dari STIE Nusantara.  Pernah 
menduduki berbagai posisi di berbagai perusahaan, 
terakhir di PT Montera Panca Tunggal sebagai 
Senior Manager  sejak tahun 2002.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Komite Audit adalah diadakan setiap 1 bulan sekali 
atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh 
anggota Komite Audit. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Komite Audit 
di tahun 2016, sebagai berikut:

Audit Internal 

Unit Audit Internal dibentuk dalam rangka memenuhi Keputu-
san Ketua BAPEPAM-LK no.: Kep-496/BL/2008 tentang 
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit 
Internal.

Dalam rangka memenuhi bentuk audit internal yang kuat, 
Perseroan memiliki sebuah Unit Audit Internal.  Sistem Audit 
Internal merupakan suatu proses untuk menjamin adanya 
pencapaian sasaran manajemen dalam kategori kepatuhan, 
efektivitas, dan efisiensi dari operasional terhadap sistim 
prosedur, peraturan dan arahan yang ditetapkan oleh manaje-
men.  

Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur 
Utama. Secara rutin Unit Internal Audit berkomunikasi dengan 
Komite Audit.  

dan peraturan di pasar modal.

Sepanjang tahun 2016, Sekretaris Perusahaan telah menjalan-
kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan penyelengaraan RUPS Tahunan tahun 

buku 2015 secara tepat waktu dan sesuai dengan peratu-
ran yang berlaku;

2. Menyelenggarakan paparan publik pada tanggal 29 Juni 
2016, setelah pelaksanaan RUPS tahunan;

3. Mengkoordinasikan aksi korporasi berupa pemecahan 
nilai saham di tahun 2016.

4. Memastikan publikasi laporan keuangan tahunan dan 
triwulanan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 
dan peraturan yang berlaku;

5. Menyampaikan informasi ke publik guna memenuhi 
ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Memberikan penjelasan dan informasi mengenai 
Perseroan dan perkembangannya kepada media massa.

7. Mengikuti berbagai sosialisasi peraturan, pelatihan, 
seminar, workshop dan diskusi yang diadakan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia 
(BEI), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan 
lembaga lainnya, dalam rangka mengikuti perkembangan 
pasar modal, khususnya peraturan-peraturan yang 
berlaku di bidang pasar modal.

8. Mengikuti/ mengupdate perkembangan pasar modal, 
termasuk setiap peraturan Pasar Modal yang baru diterbit-
kan selama tahun 2016, serta memberikan masukan 
kepada Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja terkait 
dengan adanya peraturan baru tersebut.

Sekretaris Perusahaan dipimpin oleh Rudy Herman berdasar-
kan Surat Keputusan Direksi tanggal 30 Juni 2015.

Profil Sekretaris Perusahaan yaitu Rudy Herman,  warga 
negara Indonesia yang lahir tahun 1967, beliau meraih gelar 
sarjana dari Universitas Tarumanagara, jurusan Akuntansi 
pada tahun 1990 dan menjabat sejak Juni 2015.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan untuk memastikan semua 
kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam lingkup 
Perseroan telah dijalankan dengan benar, sehingga dapat 
meningkatkan kinerja dan efektifitas operasional dan menga-
rahkan Perseroan dalam mewujudkan tata kelola perusahaan 
yang baik.

Pengendalian internal diterapkan pada seluruh unit Perseroan 
dan pelaksanaannya diawasi oleh Internal Audit. Dalam 
melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja 
Perseroan, Internal Audit bersama dengan Komite Audit 
memiliki hak untuk melakukan audit terhadap penyimpangan 
yang mungkin terjadi. Hasil dari audit tersebut akan dikaji dan 
menjadi masukan untuk perbaikan sistem Perseroan.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kebijakan Remunerasi

Kompensasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi 
dalam bentuk gaji, tunjangan, dan fasilitas harus sesuai 
dengan Anggaran Dasar Perseroan.  Besarnya remunerasi 
ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham setiap 
tahunnya. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan 
besarnya remunerasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
besarnya pendapatan tahun sebelumnya, beban tugas dan 
tanggung jawab, serta disesuaikan dengan tingkat remunerasi 
eksekutif pada industri sejenis.

Jumlah kompensasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisa-
ris dan Direksi Perseroan sebesar Rp815.126.000 di tahun 
2016.

Hubungan Affiliasi antara Anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi Perusahaan

Salah satu anggota Direksi Perusahaan yaitu Randy Angko-
subroto memiliki hubungan keluarga (anak) dengan Komisa-
ris Utama Perseroan yaitu Hartadi Angkosubroto. Selain itu, 
tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki 
hubungan affiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi yang lain.

Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan 
Komisaris.  Fungsi utama Komite Audit adalah memfasilitasi 
kegiatan Dewan Komisaris serta membantu Dewan Komisaris 
dalam mengawasi dan mengevaluasi proses pelaporan keuan-
gan, sistem pengendalian internal, proses audit dan penera-
pan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 
(satu) orang Ketua yang merangkap Komisaris Independen 
dan 2 (dua) orang anggota independen. Jumlah ini telah 
memenuhi ketentuan dan memenuhi kriteria independensi 
untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
tanggungjawabnya.    

Tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

• Memeriksa semua informasi keuangan yang disiapkan 
oleh manajemen, termasuk laporan keuangan, proyeksi 
anggaran proyek dan informasi keuangan lainnya;

• Memeriksa program sistim pengendalian internal serta 
memastikan fungsi sistem pengendalian internal berjalan 
dengan efektif;

• Mempelajari penemuan-penemuan Utama hasil investi-
gasi dari pengendalian internal; 

• Memeriksa peraturan dan praktek keuangan dan akuntansi 

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

To face rupiah currency fluctuations, the Company always 
monitors fluctuating exchange rate, and maximize the use 
of “natural hedging” that benefit as much as possible 
off-setting is natural between sales and costs and debt 
and accounts receivable in the same currency.

Code of Conduct

Code of conducts and corporate culture are a translation of the 
corporate values that govern the behavior of individuals and is 
a guideline in the relationship/interaction with other employ-
ees, customers, suppliers, shareholders, government and 
society that aims to guide all employees in the task and 
responsibilities. Code of conducts and corporate culture are 
constantly refined and disseminated by the human resources 
department to all employees of the company including the 
management of the Company mainly through the orientation 
for new employees until the announcement or appeal by mail 
/ e-mail each division. In an effort enforcement HRD 
constantly monitoring and evaluation of compliance with the 
code of conduct. Code of conducts and corporate culture 
must be adhered to and apply to the Board of Commissioners, 
Directors and all employees of the Company.

Legal Issue

Throughout 2016, there were no cases or lawsuits whether 
civil or criminal attributed to the Company.

Whistleblowing System

The Company does not have a standard procedure for 
Whistleblowing System. However, employees are able to 
report to the Board of Directors any abuse, irregularities or 
violation of the company regulations and laws that may harm 
the Company as well as the stakeholders.

Access to Corporate Information

The public is provided with a broad access to our corporate 
information, including the quarterly and annual financial 
statements, annual reports, corporate activities and others, 
through our corporate website: www.aims.co.id, and by 
emailing us at: corsec@aims.co.id.

Menghadapi fluktuasi mata uang Rupiah, Perseroan selalu 
memonitor fluktuasi nilai mata uang dan memaksimalkan 
penggunaan “lindung nilai alamiah” yang menguntungkan 
sebanyak mungkin off-setting alami antara penjualan dan 
biaya dan utang dan piutang dalam mata uang yang sama.

Kode Etik Perseroan

Pokok-pokok kode etik dan budaya perusahaan merupakan 
penjabaran dari nilai-nilai perusahaan yang mengatur menge-
nai perilaku individu dan merupakan pedoman dalam 
hubungan/interaksi dengan sesama karyawan, pelanggan, 
pemasok, pemegang saham, pemerintah dan masyarakat 
yang bertujuan sebagai panduan seluruh karyawan dalam 
mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut senantiasa disempurnakan dan 
disosialisasikan oleh bagian HRD kepada seluruh karyawan 
perusahaan termasuk juga manajemen Perseroan terutama 
melalui masa orientasi untuk karyawan baru sampai dengan 
pengumuman atau himbauan melalui surat/e-mail kepada 
masing-masing divisi. Dalam upaya penegakannya bagian 
HRD senantiasa melakukan pengawasan serta evaluasi 
terhadap kepatuhan terhadap kode etik tersebut. Kode etik dan 
budaya perusahaan tersebut harus dipatuhi dan berlaku untuk 
Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan perusahaan.

Perkara Penting yang Dihadapi Perseroan

Sepanjang tahun 2016, tidak terdapat perkara/gugatan yang 
dihadapi Perseroan dalam lingkup perdata maupun pidana.

Sistem Pelaporan Pelanggaran

Perseroan masih belum memiliki prosedur baku tentang 
Sistem Pelaporan Pelanggaran. Meskipun demikian, 
karyawan dapat melaporkan kepada Direksi apabila mengeta-
hui adanya penyalahgunaan, penyimpangan atau pelanggaran 
terkait ketentuan dan peraturan perusahaan yang dapat 
merugikan Perseroan maupun pemangku kepentingan.

Akses Terhadap Informasi Perusahaan

Perseroan menjamin akses yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk mengakses informasi Perseroan, termasuk 
laporan keuangan yang disajikan kuartalan dan tahunan, 
laporan tahunan, kegiatan Perseroan dan lain-lain, melalui 
situs resmi Perseroan kami: www.aims.co.id dan dengan 
menghubungi kami via e-mail: corsec@aims.co.id.

Dalam menjalankan sistem pengendalian internal terkait 
keuangan dan operasional, Perseroan telah menunjuk unit 
audit internal yang berkoordinasi dengan Komite Audit untuk 
melakukan setiap tindakan pengawasan secara berkala 
terhadap setiap kegiatan operasional perusahaan dan melapo-
rakan hasilnya tersebut kepada manajemen Perseroan.

Evaluasi atas efektifitas sistem pengendalian internal secara 
berkala dilakukan oleh unit internal audit yang berkoordinasi 
dengan Komite Audit dan dilaporkan kepada manajemen 
Perseroan dengan memberikan rekomendasi atau usulan 
yang bersifat korektif untuk membantu meningkatkan sistem 
pengendalian interen yang handal.

Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menyadari 
akan potensi munculnya risiko yang dapat mempengaruhi 
kinerja Perseroan jika tidak ditangani dengan baik. Perseroan 
melakukan berbagai kajian untuk menetapkan kebijakan dalam 
mengelola potensi risiko yang ada.

Direksi bersama-sama dengan segenap jajaran Perseroan 
berkomitmen untuk memperkuat dan mensosialisasikan 
budaya risiko dan panduan penanganan risiko perusahaan 
serta secara strategis mengelola keseluruhan profil risiko 
perusahaan.

Berikut ini adalah beberapa contoh risiko yang dihadapi 
Perseroan :
• Risiko Kondisi Perekonomian Makro
 Kondisi ekonomi makro dipengaruhi oleh kondisi pereko-

nomian global serta indikator-indikator ekonomi nasional 
seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, 
BI rate, harga minyak, peraturan baru yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dan sebagainya. Diantisipasi Perseroan 
dengan melakukan pemantauan secara rutin sehingga 
langkah-langkah antisipasi yang diperlukan dapat segera 
dilaksanakan.

• Risiko pasar batubara
 Pertumbuhan ekonomi yang lamban dan perubahan 

signifikan pasokan serta permintaan batubara yang 
rendah dapat mengancam bisnis Perseroan yaitu dalam 
hal penjualan batubara. Untuk meminimalisir risiko 
tersebut, Perseroan senantiasa berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan dengan prinsip tepat mutu dan 
tepat waktu kepada setiap pelanggannya.

• Risiko harga batubara
 Harga batubara yang berfluktuasi menjadi ancaman untuk 

Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan 
senantiasa mengusahakan setiap penjualan dengan 
kontrak jangka panjang.

• Risiko fluktuasi mata uang Rupiah 
 Kinerja keuangan Perseroan juga dipengaruhi oleh 

perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 
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The Board of Commissioners has established Audit Commit-
tee to assist them in carrying out its supervisory and monitor-
ing responsibility regarding the Company’s activities.

Policy of remuneration and other facilities for Board of 
Commissioners refers to shareholders resolution made in 
GMS. The amount of honorarium and bonus is determined by 
considering achievement of business targets, the Company’s 
financial condition and other relevant factors.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Commissioners meetings are held every 
1 month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Commissioners. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Commissioners meetings in 2016, as follows:

The Board of Directors

The Board of Directors is responsible for management of the 
Company for interests and goals in accordance with the 
provisions of Articles of Association. The Board of Directors 
also ensures business continuity of the Company for 
long-term, performance achievement in accordance with 
business targets, and management of the Company's precau-
tionary principle in order to increase the added value for 
stakeholders.

The Board of Directors runs the operation of the Company 
through a number of divisions, namely Operational Division, 
Marketing Division, Financial Division and HRD Division. 

Duties and responsibilities of Board of Directors include: 

• The effective and efficient operation of the Company;
• The adherence to Good Corporate Governance principles;
• The provision of timely, accurate and relevant information 

to the Commissioners;
• The establishement of guidelines for determining and 

implementing policy decisions among directors;

Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit untuk 
membantu mereka dalam melaksanakan tanggung jawab 
pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan Perseroan. 

Kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya bagi Dewan 
Komisaris mengacu pada keputusan dari pemegang saham 
yang ditetapkan dalam RUPS. Jumlah honorarium dan 
tantiem ditentukan dengan mempertimbangkan pencapaian 
target usaha, kondisi keuangan Perseroan dan faktor-faktor 
lain yang relevan.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Dewan Komisaris adalah diadakan setiap 1 bulan 
sekali atau 12 kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh 
seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Dewan 
Komisaris di tahun 2016, sebagai berikut:

Direksi

Direksi merupakan struktur di dalam Perseroan yang bertugas 
melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan 
tujuan yang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi 
juga menjamin keberlangsungan usaha Perseroan untuk 
jangka panjang Perseroan, pencapaian tingkat kinerja yang 
sesuai dengan target usaha, dan pengelolan prinsip kehati-
hatian Perseroan dalam upaya meningkatkan nilai tambah 
 bagi para pemangku kepentingan

Direksi menjalankan usaha Perseroan melalui beberapa divisi 
yaitu  Divisi Operasional, Divisi Pemasaran, Divisi Keuangan, 
dan Divisi HRD. 

Tugas dan tanggung jawab Direksi diantaranya  mencakup:

• Menjalankan usaha Perseroan dengan efektif dan efisien;
• Mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan;
• Menyampaikan laporan dan informasi faktual secara tepat 

waktu dan akurat kepada Dewan Komisaris; 
• Menetapkan pedoman untuk menentukan dan mengim-

plementasikan peraturan peraturan bagi masing-masing 
anggota Direksi;

Financial Institutions or  infrastructure financing or public 
(through Securities other than Equity Securities by Offer), 
such one or the other and with the terms and conditions which 
must be approved in advance by the Board of Commissioners 
of the Company and this Approval is valid until the undertak-
ing of AGM 2017.

 2. Authorized the Board of Directors to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners to perform 
all necessary actions in connection with the above-
mentioned decision of the agenda, with attention to 
 the approval of the Board of Commissioners

The Board of Commisioners

The BOC is a Company’s structure that is responsiblecollec-
tively for supervising and advising the BOD of the Company as 
well as ensuring that the Company is managed in accordance 
to the good corporate governance principles.

Each member of the Board of Commissioners must read and 
comply with the provisions of the role, main duties, authority, 
and obligations of the Board of Commissioners regarding the 
implementation of GCG principles as stipulated in the Articles 
of Association.

In carrying out its functions, Board of the Commissioners 
performs the following:
• Supervising and giving advice to the Board of Directors in 

regards to its operational duties;
• Overseeing the development of the Company’s business;
• Ensuring the Company complies to all rules and regula-

tions and overseeing the implementation of Good Corpo-
rate Governance practices; 

• Provision of feedback and recommendations on the 
Company’s strategic development plans proposed by 
Board of Directors;

• Following up on any findings and recommendations 
regarding apparent divergence from implementation of  
regulations and the Company’s Articles of Associations.

Currently the BOC of the Company consisted of 3 person, 
consisting of 1 President Commissioner and 2 Commission-
ers, one of them being an Independent Commissioner. Follow-
ing is the Company’s BOC composition: 

President Commissioner  : Hartadi Angkosubroto
Commissioner                  : Johanna Zakaria
Independent Commissioner  :  Hendri Guntara

The Board of Commissioners held  regular meetings to 
discuss matters relating to the management of the Company 
by the Board of Directors, the Company's performance 
evaluation, and the audit reports submitted by the Audit 
Committee.

modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga 
Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau 
masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas 
melalui Penawaran), yang demikian satu dan lain 
dengan persyaratan dan ketentuan yang harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris 
Perseroan dan Persetujuan ini berlaku sampai 
dengan penyelengaraan RUPST tahun 2017.

 2. Memberikan wewenang kepada Direksi untuk 
melakukan segala tindakan yang diperlukan 
sehubungan dengan keputusan agenda tersebut di 
atas, dengan memperhatikan persetujuan Dewan 
Komisaris Perseroan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang bertang-
gung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 
memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa 
Perseroan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik.

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib membaca dan mema-
tuhi ketentuan-ketentuan mengenai peran, tugas, tanggung 
jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait penerapan 
prinsip GCG sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.

Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris melakukan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Memberikan pendapat dan saran serta mengawasi 

sehubungan dengan pelaksanaan tugas Direksi;
• Memantau perkembangan kegiatan Perusahaan;
• Memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peratu-

ran dan perundang-undangan dan mengawasi pengimple-
mentasian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik; 

• Memberi tanggapan dan rekomendasi atas usulan dan 
rencana pengembangan strategis Perseroan yang 
diajukan Direksi;

• Menindak-lanjuti, jika ada, penemuan-penemuan dan 
rekomendasi terhadap adanya penyimpangan dalam 
pelaksanaan peraturan dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 3 orang, terdiri dari 1 
orang Komisaris Utama dan 2 orang Komisaris yang salah 
satunya merupakan Komisaris Independen. Berikut susunan 
Dewan Komisaris Perseroan: 

Komisaris Utama            : Hartadi Angkosubroto
Komisaris                       : Johanna Zakaria
Komisaris Independen   :  Hendri Guntara

Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat untuk 
membahas hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan 
Perseroan oleh Direksi, evaluasi kinerja Perseroan, serta 
laporan hasil audit yang disampaikan oleh Komite Audit.

• The establishment of business strategies, business plans 
and objectives of the Company;

• The implementation of effective risk management and 
internal control systems

• The provision of best returns for shareholders.

In order to perform its duties in managing the Company 
effectively and efficiently, Board of Directors assigns the 
duties according to individual field and competence. However, 
to provide a balanced outcome in decisionmaking, the assign-
ment of functions and duties does not limit authority of a 
Director as cross-divisions.

The current Board of Directors consists of a President 
Director / Independent Director and a Director. For the smooth 
operation of the Company, each member of Board of Directors 
has the responsibility of each, with the following details:

Greg Winarso Toreh
President Director / Independent Director
Responsible for the management and day-to-day operations, 
as well as play a role in development of the Company.

Randy Angkosubroto
Director
Provides assistance to the President Director in managing the 
daily operations.

The results of performance evaluation of Board of Directors 
are submitted to GMS and become an integral part in consid-
eration of compensation and incentive scheme for Board of 
Directors. The results of performance evaluation of individual 
Director are considered by the shareholders to dismiss or to 
reappoint the respective Director for another office term.

The Company's policy regarding the frequency and attend-
ance of the Board of Directors meetings are held every 1 
month or 12 times in one year and shall be attended by all 
members of the Board of Directors. 

Here is a table of the attendance of the member of the Board 
of Directors meetings in 2016, as follows:

• Menetapkan strategi usaha, rencana usaha dan  objektif 
Perseroan;

• Mengimplementasikan manajemen risiko dan sistim 
pengendalian internal  yang efektif;

• Memberikan hasil  usaha Perseroan  yang terbaik bagi 
para pemegang saham.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dalam mengelola 
Perseroan secara lebih efektif dan efisien, Direksi melakukan 
pembagian tugas sesuai bidang dan kompetensinya. Namun 
demikian, untuk memberikan hasil yang seimbang dalam 
setiap pengambilan keputusan, pembagian fungsi dan tugas 
tersebut tidak membatasi kewenangan mereka sebagai 
direktur yang harus lintas divisi.

Saat ini Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama 
/ Direktur Independen dan seorang Direktur. Untuk kelancaran 
operasional Perseroan, setiap anggota Direksi memiliki 
tanggung jawab masing-masing, dengan rincian sebagai 
berikut :

Greg Winarso Toreh
Direktur Utama / Direktur Independen
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan operasi sehari-
hari, serta berperan dalam pengembangan Perseroan.

Randy Angkosubroto
Direktur
Bertanggung jawab dalam pengelolaan operasi sehari-hari 
dan membantu Direktur Utama.

Kinerja Direksi secara individu maupun kolegial dievaluasi 
oleh Dewan Komisaris secara komprehensif, berjenjang, dan 
berkala. Hasil evaluasi kinerja Direksi disampaikan kepada 
RUPS dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertim-
bangan skema kompensasi dan pemberian insentif bagi 
Direksi. Hasil evaluasi kinerja Direktur secara individual 
merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi pemegang 
saham untuk memberhentikan atau menunjuk kembali 
Direktur yang bersangkutan untuk masa jabatan berikutnya.

Kebijakan Perseroan mengenai frekuensi dan tingkat kehad-
iran rapat Direksi adalah diadakan setiap 1 bulan sekali atau 12 
kali dalam 1 tahun dan wajib dihadiri oleh seluruh anggota 
Direksi. 

Berikut ini adalah tabel kehadiran rapat anggota Direksi di 
tahun 2016, sebagai berikut:

Kesuksesan Perseroan tidak terpisahkan dari penerapan Tata 
Kelola Perusahaan yang baik. Perseroan menyadari 
pentingnya penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di 
lingkungan Perseroan untuk mencapai pertumbuhan yang 
berkesinambungan dan memperkokoh kepercayaan para 
pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan terus menjaga komitmen penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik. Seluruh aktivitas yang dijalankan 
Perseroan didasari dengan penerapan asas-asas Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik yaitu : 

• Transparansi
Transparansi adalah suatu keterbukaan dimana Perseroan 
menyediakan informasi yang bersifat material dan relevan 
bagi para pemangku kepentingan. Informasi-informasi 
tersebut juga dapat dengan mudah di akses dan dipahami oleh 
setiap pemangku kepentingan.

• Akuntabilitas
Akuntabilitas menuntut Perseroan untuk dapat mempertang-
gungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. 
Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan 
untuk menciptakan kinerja yang prima dan berkesinambun-
gan.

• Pertanggungjawaban
Dalam setiap aktivitasnya, Perseroan selalu memastikan 
kepatuhan terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan 
Perusahaan serta peraturan perundangan seperti peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan, peraturan atau ketentuan hukum 
mengenai ketenagakerjaan, perpajakan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

• Independensi
Pengelolaan Perseroan dilakukan secara profesional tanpa 
adanya pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. 
Seluruh Karyawan memahami tugas dan tanggung jawab 
serta wewenang yang dimilikinya serta saling menghormati 
satu sama lain.

• Keadilan
Perseroan secara adil melakukan pemenuhan terhadap 
hak-hak pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku.

Kelima prinsip tersebut menjadi landasan bagi Perseroan 
untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Jajaran 
Direksi dan para pemangku kepentingan Perseroan berkeyaki-
nan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG adalah kunci untuk 
memenangkan persaingan global. Penerapan GCG otomatis 
akan menciptakan sistem dan struktur perusahaan yang kuat.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan 
yang efektif, Perseroan telah menentukan unsur-unsur 

pendukung utama tata kelola perusahaan yang memiliki 
peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), yang berperan 
sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan;

2. Dewan Komisaris, yang berperan dalam menjalankan 
fungsi pengawasan;

3. Direksi, yang berperan dalam menjalankan kegiatan 
operasional.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan bagian dari perusahaan yang memiliki 
kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat 
Umum Pemegang Saham antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, menyetu-
jui perubahan Anggaran Dasar, laporan tahunan dan menetap-
kan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi.

RUPS merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan 
Komisaris dan Direksi kepada pemegang saham sehubungan 
dengan pelaksanaan tugas serta kinerjanya dalam pengelolaan 
Perseroan.

Pada tahun 2016, PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. 
menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (RUPST) dan 1 (satu) kali Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 Juni 
2016 bertempat di Plaza Bapindo, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
54-55. Keputusan lengkap RUPST dan RUPSLB tersebut telah 
diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca  dan 
Investor Daily pada tanggal 1 Juli 2016, sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasanya 
sebanyak 92.753.500 saham atau 84,32% dari 110.000.000 
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan 
atau ditempatkan oleh Perseroan.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPST yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn, No. 
23, yaitu:

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan 

Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 
2015.

 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & Rekan 
dengan pendapat “Wajar, dalam semua hal yang 
material” sesuai laporannya tertanggal 28 Maret 
2016 No. 028/BS.SHS/03/16 dan selanjutnya 
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi 
dan Dewan Komisaris atas tindakan kepengurusan 
dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama 
tahun buku 2015.

• Second Agenda
 Stipulated that the Company did not set aside Obligatory 

Reserves in accordance with article 70 of the UUPT 
because the Company incurred a loss of 
Rp2,165,639,867.- as could be seen in the Company's 
Financial Statements that have been approved in the 
agenda of the first meeting.

• Third Agenda
 1. Appointed Public Account Firm “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” to audit the Company’s Finan-
cial Statements for 2016 financial years.

 2. Gave the authorities to the Board to determine the 
appropriate audit fee for the Public Accountants as 
well as the terms and conditions.

• Fourth Agenda
 1. Approved the giving of authority to the Board of 

Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and allowances of its Directors.

 2. Approved the increase of salary and/or other 
benefits for members of the Board of Commisioners 
with the provisions should not be more than 10% of 
the salary and/or other benefits given by the 
Company in the past financial year. 

 3. Approved the giving of authority to the Board of 
Commissioners’ Meeting to determine the 
remuneration and/or other allowances among each 
member of the Board of Commissioners.

The results of the RUPSLB are as follows in accordance with 
the Notary Deed Mina Ng. SH., Mkn, No. 24, as follows :

• First Agenda
 1. Approved the Company’s stock split with the stock 

split ratio 1 : 2 (one in two), from the previous share 
nominal of Rp. 100.- (hundred Rupiah) per share to 
Rp. 50.- (fifty Rupiah) .

 2. Approved the changes of Article 4 and/or other 
Company’s article association with respect to the 
stock split.

 3. Authorized the Board of Directors to declare the 
changes of the Company’s Article of Association to 
Notarial deed (if needed) and notify to the Ministry of 
Law and take any action deemend necessary to the 
relevant authorities.

• Second Agenda
 1. Approved the securing of over than 50% or all of the 

Company's assets in order to obtain a loan on which 
the  facility  wil l  be  received  by the  Company from 
the   bank,  venture    company,   leasing  company,   

• Agenda Kedua
 Menetapkan bahwa Perseroan tidak menyisihkan Cadan-

gan Wajib sesuai dengan pasal 70 UUPT dikarenakan 
Perseroan mengalami kerugian sebesar 
Rp2.165.639.867,- sebagaimana jumlah tersebut dapat 
dilihat pada Laporan Keuangan Perseroan yang telah 
disahkan dalam mata acara pertama dari Rapat.

• Agenda Ketiga
 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Drs. Bambang 

Sudaryono & Rekan” untuk memeriksa Laporan 
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016.

 2. Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk 
menetapkan honorarium dan persyaratan penunju-
kan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik 
tersebut.

• Agenda Keempat
 1. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 

Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan 
besarnya kenaikan gaji dan tunjangan bagi setiap 
anggota Direksi Perseroan.

 2. Menyetujui besarnya kenaikan gaji dan/atau tunjan-
gan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris 
dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 10% dari 
gaji dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan 
Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris 
dalam tahun buku yang lalu.

 3. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Rapat 
Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya 
kenaikan gaji dan/atau tunjangan lainnya diantara 
masing-masing anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah hasil dari keputusan RUPSLB yang sudah 
ditetapkan sesuai dengan Akta Notaris Mina Ng. SH., Mkn No. 
24, yaitu :

• Agenda Pertama
 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham 

Perseroan dengan rasio pemecahan nilai nominal 
saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua), dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100,- (seratus 
Rupiah) per saham menjadi Rp. 50,- (lima puluh 
Rupiah).

 2. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 dan/atau 
ketentuan anggaran dasar Perseroan lainnya 
berkenaan dengan pemecahan saham tersebut.

 3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
tersebut di atas dalam suatu akta tersendiri di 
hadapan Notaris (apabila diperlukan) dan mengurus 
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada 
instansi yang berwenang.

• Agenda Kedua
 1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau 

seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka 
mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan 
diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaam 

Corporate Social Responsibility

A variety of activities commonly attributed as Corporate Social 
Responsibility programs have become an issue of increasing 
concern today for corporations and in the world of business.   
In response to this development, the Company also is increas-
ingly focusing its attention on the implementation of various 
CSR programs.

The Company’s CSR activities generally aim to make the best 
use of Company’s competence in providing optimal benefits 
to communities as a manifestation of its social responsibility.

The Company’s commitment to social responsibilities was 
realized through various social programs throughout 2016. 
The activities being carried out during 2016 were as follows:

• Conducted regular blood donor program as much as 4 
times a year in collaboration with the Indonesian Red 
Cross (PMI).

• Undertook donations for the communities who live around 
the company’s offices through routine donations granted 
to the surrounding community in the form of cash and 
necessary goods. Among others, the activities include: 
celebration of religious holidays such as Eid al-Fitr, Eidal-
Adha and Christmas.

PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.
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Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbagai kegiatan yang dikenal sebagai Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan (CSR) semakin menjadi perhatian bagi 
banyak perusahaan dan di dunia usaha.  Dalam rangka menyi-
kapi perkembangan ini, Perseroan juga semakin meningkat-
kan perhatiannya pada pelaksanaan berbagai program CSR.

Tujuan umum dari kegiatan CSR Perseroan adalah untuk 
memanfaatkan kompetensi yang dimiliki Perseroan dalam 
rangka memberikan manfaat yang optimal kepada 
masyarakat, sebagai salah satu perwujudan dari tanggung 
jawab sosialnya.

Komitmen Perseroan dalam mengemban tanggung jawab 
sosial, diwujudkan dalam berbagai program tanggung jawab 
sosial sepanjang tahun 2016. Aktivitas-aktivitas yang dilaku-
kan sepanjang tahun 2016 sebagai berikut:

• Melakukan program donor darah rutin sebanyak 4 kali 
dalam setahun yang bekerjasama dengan Palang Merah 
Indonesia (PMI).

• Memberikan sumbangan bagi masyarakat di sekitar 
Perseroan, berupa kegiatan rutin pemberian donasi bagi 
masyarakat sekitar perusahaan dalam bentuk uang dan 
barang sesuai keperluan. Kegiatan tersebut antara lain: 
pada perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul 
Adha dan Hari Natal.
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lain yaitu penurunan permintaan batubara dari pelanggan dan 
juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Mineral dan Batubara mengenai moratorium pemberian Izin 
Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) untuk 
pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas 
provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap permoho-
nan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP lainnya 
yang berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Kinerja Keuangan

Tinjauan Keuangan yang disampaikan berikut ini mengacu 
kepada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 
Desember 2016 dan 2015. Laporan Keuangan tersebut telah 
diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & 
Rekan, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Laba Rugi

Pendapatan
Pendapatan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar 
Rp464,8 juta atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 
Rp312,3 juta, dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 
sebesar Rp152,5 juta. Hal ini disebabkan masih lemahnya 
permintaan batubara dari pelanggan dan juga peraturan 
moratorium IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara 
yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba.

Beban Pokok Penjualan
Beban pokok penjualan Perseroan tahun 2016 tercatat 
sebesar Rp410 juta atau mengalami kenaikan sebesar 
Rp262,5 juta, dibandingkan dengan beban pokok penjualan 
tahun 2015 sebesar Rp147,5 juta. Kenaikan beban Pokok 
penjualan tersebut seiring dengan adanya sedikit kenaikan 
penjualan di tahun 2016.

Beban Usaha
Beban usaha Perseroan tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,3 
miliar atau menurun sebesar 21,2% dibandingkan dengan 
tahun 2015 sebesar Rp2,9 miliar. Hal ini disebabkan adanya 
penurunan pada pos gaji dan imbalan kerja di tahun 2016.

Rugi Tahun Berjalan
Rugi tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan 
sebesar 60,6% dari minus Rp2,2 miliar di tahun 2015 menjadi 
minus Rp3,5 miliar di tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya 
peningkatan pada beban pajak tangguhan yang tercatat 
sebesar Rp1,3 miliar di tahun 2016.

Jumlah Beban Komprehensif Tahun Berjalan
Jumlah beban komprehensif tahun berjalan Perseroan 
mengalami peningkatan sebesar 63,1% dari minus Rp2,1 
miliar di tahun 2015 menjadi minus Rp3,5 miliar di tahun 
2016. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada beban 
usaha Perseroan.

Posisi Keuangan

Aset Lancar
Jumlah aset lancar Perseroan mengalami  penurunan sebesar 
13,5% dari Rp19,7 miliar di tahun 2015 menjadi Rp17 miliar 
di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh karena adanya 
penurunan pada pos piutang usaha di tahun 2016.

Aset Tidak Lancar
Perseroan tidak mencatatkan jumlah aset lancar di tahun 
2016, atau mengalami penurunan sebesar Rp1,3 miliar, 
dibandingkan Rp1,3 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut 
disebabkan karena adanya penurunan pada pos aset pajak 
tangguhan di 2016.

Jumlah Aset
Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan mengalami 
penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di tahun 2015 
menjadi Rp17 miliar di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan 
sebesar 27,6% dari Rp0,5 miliar di tahun 2015 menjadi 
Rp0,36 miliar di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh 
adanya penurunan pada pos beban akrual dan utang pajak 
masing-masing sebesar 26,1% dan 33,6% di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang mengalami penurunan 
sebesar 91,2% dari Rp391 juta di tahun 2015 menjadi Rp35 
juta di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
penurunan pada pos liabilitas imbalan kerja sebesar Rp357 
juta di 2016.

Jumlah Liabilitias
Jumlah liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar 
atau menurun 55,5%, dari Rp0,9 miliar di tahun 2015.

Ekuitas
Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut berasal dari penurunan 
pada saldo laba sebesar Rp3,5 miliar di tahun 2016.

Laporan Arus Kas

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 
Rp5,4 miliar dari Rp3,3 miliar pada 2015 menjadi Rp8,8 miliar 
pada 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya 
kenaikan signifikan pada pos penerimaan kas dari pelanggan.

Di tahun 2016, Perseroan tidak memiliki arus kas dari aktivitas 
investasi.
 
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di tahun 2016 turun 
sebesar Rp0,5 miliar, dari Rp0,5 miliar di tahun 2015 menjadi 
Rp0 miliar di tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya pengu-
rangan liabilitas pihak berelasi.

Diskusi Dan Analisa Manajemen
Management Discussion And Analysis

Tinjauan Umum

ren ekonomi global yang relatif lemah masih mewarnai 
tahun 2016. Perlambatan ekonomi global masih 
berlangsung dalam tahun ini dengan angka pertumbu-
han sebesar 3,1% lebih rendah dari perkiraan semula. 

Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi ini antara lain 
adalah masih lemahnya perekonomian Amerika Serikat dan 
China, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang membawa 
efek negatif pada ekonomi global. Selain itu, harga komoditas 
yang rendah dalam beberapa tahun terakhir juga masih 
menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum, negara-negara Asia telah 
berhasil mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi global 
tersebut dan tetap mencapai kinerja yang baik. Indonesia 
sendiri berhasil menjaga pertumbuhan dan mencapai angka 
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di tahun 2016, mening-
kat dari 4,8% dibandingkan tahun 2015.

Pertumbuhan tersebut ditopang dengan adanya paket kebija-
kan ekonomi yang digulirkan pemerintah beragam proyek 
infrastruktur dasar sudah mulai meningkat sejak pertengahan 
tahun. Selain itu, didukung dengan adanya pengalihan alokasi 
subsidi BBM dan tarif listrik, Pemerintah mulai merealisasikan 
berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar, meliputi 
ketenagalistrikan, perhubungan dan telekomunikasi. Realisasi 
berbagai proyek infrastruktur dasar tersebut diyakini akan 
menaikkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi 
langsung dan akan memberi dampak positif terhadap pertum-
buhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Untuk industri pertambangan dan perdagangan batubara, tren 
peningkatan harga batubara mulai terlihat di akhir tahun 2016. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, pada bulan Desember 2016 Harga Acuan Batubara 
berada di level USD 101,69/ ton, meningkat jika dibandingkan 
pada bulan Desember 2015 yang berada di level USD 
53,51/ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan hanya 
sementara saja akibat dari melonjaknya permintaan dari China 
yang membatasi produksi batubara dalam negerinya dan juga 
selama musim dingin berlangsung.

Sementara itu untuk pasar batubara domestik masih ditopang 
oleh konsumsi dari sektor industri manufaktur dan juga sektor 
pembangkit listrik seiring dengan realisasi pelaksanaan 
proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang merupakan 
agenda utama dari pemerintah Indonesia dalam mengurangi 
defisit listrik.

Adapun kinerja Perseroan selama tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin 
dari penjualan batubara Perseroan yang hanya mengalami 
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 

T
Business Overview

he relatively weak global economic trends have 
coloured 2016. The global slowdown continued throu-
gout the year with an average growth of 3.1%, lower 
than the previous estimate. The United States’ and 

China’ weak economy that had not been recovered, also 
United Kingdom’s decision to leave the European Union that 
brought negative impact to global economy were some of the 
influencing factors. In addition, depressed commodity prices 
were still a challenge in the last few years. 

Despite this, Asian countries in general have been successful 
in overcoming the global economy uncertainty in light of these 
global economic conditions and achieved good performance. 
Indonesia carried on preserving its economic growth at 
around 5% in 2016, up from 4.8% compared in 2015.

The growth was supported by the package of economic 
policies initiated by the government, basic infrastructure 
projects have been increasing since the middle of last year. 
Moreover, with the reallocations of subsidies from fuel and 
electricity, the Government started to realize a number of 
basic infrastructure projects related to electrification, 
transportation and telecommunication. The realization of 
these various basic infrastructure projects is expected to 
improve Indonesia’s competitiveness in attracting direct 
foreign investment and have a positive impact on national 
economic growth in the coming years.

For the mining industry and coal trading, the trend in increase 
of coal price was seent at the end of 2016. Based on data from 
the Director General of Mineral and Coal, in December 2016, 
the Coal Price Index was at the level of USD 101.69/ton.  This 
was an increase compared to December 2015 which was at 
the level of USD 53.51/ton.  This trend of increase was 
expected to be temporary because of the hike in demand from 
China which limited its domestic coal production and as 
winter came.

In the meanwhile, for the domestic coal market could still be 
supported by consumption in manufacturing industry sector 
as well as power generation sector with the realization of 
implementation of the 35,000 MW power plants, which is the 
main agenda of the Indonesia government in its attempt to 
reduce electricity deficit.

As for the Company performance during 2016, it still had not 
shown significant improvement.  This was reflected in the 
sales of coal which experience a slight increase when 
compred with the previous year.  This was due to a number of 
factors, which is the drop in coal demand from costumers and 
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also the regulation issued by the Director General of Mine and 
Coal concerning the moratorium to the Mining Business 
Permit - Special Operations (“IUP OPK”) for transport and 
sale of coal for the inter provincial / country which covered the 
postponement of new permits and additional cooperation with 
other IUP holders. This impacted the Company’s perfor-
mance.

Financial Performance

Financial Review presented below refer to the Company’s 
Consolidated Financial Statements for the year ended 31 
December 2016 and 2015. The Financial Statements were 
audited by Public Accountant Drs. Bambang Sudaryono & 
Rekan, present fairly, in all material respects.

Statement of Profit or Loss

Revenues
The Company’s revenue in 2016 was recorded Rp464.8 
million or representing a slightly increase of Rp312.3 million 
as compared to revenues in 2015 amounting to Rp152.5 
million. This was due to weak demand from customers and 
also regulatory moratorium IUP OPK transport and sale of 
coal issued by the Dirjen Minerba.

Cost of Sales and Direct Costs
The Company’s cost of sales in 2016 was  recorded Rp410 
million or increased by Rp262.5  million as compared to cost 
of sales in 2015 amounting Rp147.5 million. The increase in 
cost of sales is in line with the slightl increase in sales in 2016.

Operating Expenses
The Company’s operating expenses in 2016 were recorded 
Rp2.3 billion or increased by 21.2% as compared to 2015 of 
Rp2.9 billion. This was due to a decrease in salaries and 
employee benefits post in 2016

Loss for the Year
The Company’s loss for the year increased by 60.62% from 
minus Rp2.2 billion in 2015 to minus Rp3.5 billion in 2016. 
This was due to an increase in the deferred tax expense which 
amounted to Rp1.3 billion in 2016.

Total Comprehensive Expense for the Year
The Company’stotal comprehensive expense for the year 
increased by 63.1% from minus Rp2.1 billion in 2015 to 
minus Rp3.5 billion in 2016. This was due to an increase in 
operating expenses of the Company.

lain yaitu penurunan permintaan batubara dari pelanggan dan 
juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Mineral dan Batubara mengenai moratorium pemberian Izin 
Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) untuk 
pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas 
provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap permoho-
nan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP lainnya 
yang berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Kinerja Keuangan

Tinjauan Keuangan yang disampaikan berikut ini mengacu 
kepada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 
Desember 2016 dan 2015. Laporan Keuangan tersebut telah 
diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & 
Rekan, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Laba Rugi

Pendapatan
Pendapatan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar 
Rp464,8 juta atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 
Rp312,3 juta, dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 
sebesar Rp152,5 juta. Hal ini disebabkan masih lemahnya 
permintaan batubara dari pelanggan dan juga peraturan 
moratorium IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara 
yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba.

Beban Pokok Penjualan
Beban pokok penjualan Perseroan tahun 2016 tercatat 
sebesar Rp410 juta atau mengalami kenaikan sebesar 
Rp262,5 juta, dibandingkan dengan beban pokok penjualan 
tahun 2015 sebesar Rp147,5 juta. Kenaikan beban Pokok 
penjualan tersebut seiring dengan adanya sedikit kenaikan 
penjualan di tahun 2016.

Beban Usaha
Beban usaha Perseroan tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,3 
miliar atau menurun sebesar 21,2% dibandingkan dengan 
tahun 2015 sebesar Rp2,9 miliar. Hal ini disebabkan adanya 
penurunan pada pos gaji dan imbalan kerja di tahun 2016.

Rugi Tahun Berjalan
Rugi tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan 
sebesar 60,6% dari minus Rp2,2 miliar di tahun 2015 menjadi 
minus Rp3,5 miliar di tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya 
peningkatan pada beban pajak tangguhan yang tercatat 
sebesar Rp1,3 miliar di tahun 2016.

Jumlah Beban Komprehensif Tahun Berjalan
Jumlah beban komprehensif tahun berjalan Perseroan 
mengalami peningkatan sebesar 63,1% dari minus Rp2,1 
miliar di tahun 2015 menjadi minus Rp3,5 miliar di tahun 
2016. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada beban 
usaha Perseroan.

Posisi Keuangan

Aset Lancar
Jumlah aset lancar Perseroan mengalami  penurunan sebesar 
13,5% dari Rp19,7 miliar di tahun 2015 menjadi Rp17 miliar 
di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh karena adanya 
penurunan pada pos piutang usaha di tahun 2016.

Aset Tidak Lancar
Perseroan tidak mencatatkan jumlah aset lancar di tahun 
2016, atau mengalami penurunan sebesar Rp1,3 miliar, 
dibandingkan Rp1,3 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut 
disebabkan karena adanya penurunan pada pos aset pajak 
tangguhan di 2016.

Jumlah Aset
Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan mengalami 
penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di tahun 2015 
menjadi Rp17 miliar di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan 
sebesar 27,6% dari Rp0,5 miliar di tahun 2015 menjadi 
Rp0,36 miliar di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh 
adanya penurunan pada pos beban akrual dan utang pajak 
masing-masing sebesar 26,1% dan 33,6% di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang mengalami penurunan 
sebesar 91,2% dari Rp391 juta di tahun 2015 menjadi Rp35 
juta di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
penurunan pada pos liabilitas imbalan kerja sebesar Rp357 
juta di 2016.

Jumlah Liabilitias
Jumlah liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar 
atau menurun 55,5%, dari Rp0,9 miliar di tahun 2015.

Ekuitas
Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut berasal dari penurunan 
pada saldo laba sebesar Rp3,5 miliar di tahun 2016.

Laporan Arus Kas

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 
Rp5,4 miliar dari Rp3,3 miliar pada 2015 menjadi Rp8,8 miliar 
pada 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya 
kenaikan signifikan pada pos penerimaan kas dari pelanggan.

Di tahun 2016, Perseroan tidak memiliki arus kas dari aktivitas 
investasi.
 
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di tahun 2016 turun 
sebesar Rp0,5 miliar, dari Rp0,5 miliar di tahun 2015 menjadi 
Rp0 miliar di tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya pengu-
rangan liabilitas pihak berelasi.
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ren ekonomi global yang relatif lemah masih mewarnai 
tahun 2016. Perlambatan ekonomi global masih 
berlangsung dalam tahun ini dengan angka pertumbu-
han sebesar 3,1% lebih rendah dari perkiraan semula. 

Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi ini antara lain 
adalah masih lemahnya perekonomian Amerika Serikat dan 
China, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang membawa 
efek negatif pada ekonomi global. Selain itu, harga komoditas 
yang rendah dalam beberapa tahun terakhir juga masih 
menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum, negara-negara Asia telah 
berhasil mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi global 
tersebut dan tetap mencapai kinerja yang baik. Indonesia 
sendiri berhasil menjaga pertumbuhan dan mencapai angka 
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di tahun 2016, mening-
kat dari 4,8% dibandingkan tahun 2015.

Pertumbuhan tersebut ditopang dengan adanya paket kebija-
kan ekonomi yang digulirkan pemerintah beragam proyek 
infrastruktur dasar sudah mulai meningkat sejak pertengahan 
tahun. Selain itu, didukung dengan adanya pengalihan alokasi 
subsidi BBM dan tarif listrik, Pemerintah mulai merealisasikan 
berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar, meliputi 
ketenagalistrikan, perhubungan dan telekomunikasi. Realisasi 
berbagai proyek infrastruktur dasar tersebut diyakini akan 
menaikkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi 
langsung dan akan memberi dampak positif terhadap pertum-
buhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Untuk industri pertambangan dan perdagangan batubara, tren 
peningkatan harga batubara mulai terlihat di akhir tahun 2016. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, pada bulan Desember 2016 Harga Acuan Batubara 
berada di level USD 101,69/ ton, meningkat jika dibandingkan 
pada bulan Desember 2015 yang berada di level USD 
53,51/ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan hanya 
sementara saja akibat dari melonjaknya permintaan dari China 
yang membatasi produksi batubara dalam negerinya dan juga 
selama musim dingin berlangsung.

Sementara itu untuk pasar batubara domestik masih ditopang 
oleh konsumsi dari sektor industri manufaktur dan juga sektor 
pembangkit listrik seiring dengan realisasi pelaksanaan 
proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang merupakan 
agenda utama dari pemerintah Indonesia dalam mengurangi 
defisit listrik.

Adapun kinerja Perseroan selama tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin 
dari penjualan batubara Perseroan yang hanya mengalami 
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 
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lain yaitu penurunan permintaan batubara dari pelanggan dan 
juga adanya peraturan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal 
Mineral dan Batubara mengenai moratorium pemberian Izin 
Usaha Pertambangan  Operasi Khusus (IUP OPK) untuk 
pengangkutan dan penjualan batubara untuk kegiatan lintas 
provinsi/negara yang meliputi penundaan terhadap permoho-
nan baru dan penambahan kerjasama dengan IUP lainnya 
yang berdampak terhadap kinerja Perseroan.

Kinerja Keuangan

Tinjauan Keuangan yang disampaikan berikut ini mengacu 
kepada Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir 31 
Desember 2016 dan 2015. Laporan Keuangan tersebut telah 
diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono & 
Rekan, dengan opini wajar, dalam semua hal yang material.

Laporan Laba Rugi

Pendapatan
Pendapatan Perseroan di tahun 2016 tercatat sebesar 
Rp464,8 juta atau mengalami sedikit peningkatan sebesar 
Rp312,3 juta, dibandingkan dengan pendapatan tahun 2015 
sebesar Rp152,5 juta. Hal ini disebabkan masih lemahnya 
permintaan batubara dari pelanggan dan juga peraturan 
moratorium IUP OPK pengangkutan dan penjualan batubara 
yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba.

Beban Pokok Penjualan
Beban pokok penjualan Perseroan tahun 2016 tercatat 
sebesar Rp410 juta atau mengalami kenaikan sebesar 
Rp262,5 juta, dibandingkan dengan beban pokok penjualan 
tahun 2015 sebesar Rp147,5 juta. Kenaikan beban Pokok 
penjualan tersebut seiring dengan adanya sedikit kenaikan 
penjualan di tahun 2016.

Beban Usaha
Beban usaha Perseroan tahun 2016 tercatat sebesar Rp2,3 
miliar atau menurun sebesar 21,2% dibandingkan dengan 
tahun 2015 sebesar Rp2,9 miliar. Hal ini disebabkan adanya 
penurunan pada pos gaji dan imbalan kerja di tahun 2016.

Rugi Tahun Berjalan
Rugi tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan 
sebesar 60,6% dari minus Rp2,2 miliar di tahun 2015 menjadi 
minus Rp3,5 miliar di tahun 2015. Hal ini disebabkan adanya 
peningkatan pada beban pajak tangguhan yang tercatat 
sebesar Rp1,3 miliar di tahun 2016.

Jumlah Beban Komprehensif Tahun Berjalan
Jumlah beban komprehensif tahun berjalan Perseroan 
mengalami peningkatan sebesar 63,1% dari minus Rp2,1 
miliar di tahun 2015 menjadi minus Rp3,5 miliar di tahun 
2016. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pada beban 
usaha Perseroan.

Financial Position

Current Assets
The Company’s current asset decreased by 13.5% from 
Rp19.7 billion in 2015 to Rp17 billion in 2016. This decrease 
was due to the decrease in account trade receivables in 2016.

Non-Current Assets
The Company did not record the amount of current assets in 
2016, a decrease of Rp1.3 billion, compared to Rp 1.3 billion 
in 2015. The decrease was due to a decrease in deferred tax 
assets in 2016.

Total Assets
The Company’s total assets decreased by 18.8% from Rp20.9 
billion in 2015 to Rp17 billion in 2016.  

Current Liabilities
Total current liabilities were decreased by 27.6% from Rp0.5 
billion in 2015 to Rp0.36 billion in 2016. This was mainly due 
to the increase in accured expenses and taxes payable of 
26.1% and 33.6% in 2016.

Long-Term Liabilities
Total long-term liabilities were decreased by 91.2% from 
Rp391 million in 2015 to Rp35 million in 2016. This was 
mainly due to the decrease in employee benefits liability by 
Rp357 million in 2016.

Total Liabilities
Total liabilities at the end of 2016 was recorded Rp0.4 billion, 
or a decrease of 55.5% from Rp0.9 billion in 2015.

Equity
The Company’s total equity decreased by 17.1% from Rp20 
billion in 2015 to Rp16.6 billion in 2016. This decrease was 
due to a decrease in retained earnings amounting Rp3.5 
billion in 2016.

Statement of Cash Flows

Net cash provided by operating activities increased by Rp5.4 
billion from Rp3.3 billion in 2015 to Rp8.8 billion in 2016. This 
increase was primarily due to the significantly increase in cash 
receipts from cutomers.

In 2016, the Company did not have the cash flow from invest-
ing activities.

Net cash provided by financing activities in 2016 decreased by 
Rp0.5 billion, from Rp0.5 billion to Rp0 billion in 2016. This 
was due to a reduction in related party liabilities.

Posisi Keuangan

Aset Lancar
Jumlah aset lancar Perseroan mengalami  penurunan sebesar 
13,5% dari Rp19,7 miliar di tahun 2015 menjadi Rp17 miliar 
di tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh karena adanya 
penurunan pada pos piutang usaha di tahun 2016.

Aset Tidak Lancar
Perseroan tidak mencatatkan jumlah aset lancar di tahun 
2016, atau mengalami penurunan sebesar Rp1,3 miliar, 
dibandingkan Rp1,3 miliar di tahun 2015. Penurunan tersebut 
disebabkan karena adanya penurunan pada pos aset pajak 
tangguhan di 2016.

Jumlah Aset
Jumlah aset Perseroan secara keseluruhan mengalami 
penurunan sebesar 18,8% dari Rp20,9 miliar di tahun 2015 
menjadi Rp17 miliar di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah liabilitas jangka pendek mengalami penurunan 
sebesar 27,6% dari Rp0,5 miliar di tahun 2015 menjadi 
Rp0,36 miliar di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh 
adanya penurunan pada pos beban akrual dan utang pajak 
masing-masing sebesar 26,1% dan 33,6% di tahun 2016.

Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang mengalami penurunan 
sebesar 91,2% dari Rp391 juta di tahun 2015 menjadi Rp35 
juta di tahun 2016. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 
penurunan pada pos liabilitas imbalan kerja sebesar Rp357 
juta di 2016.

Jumlah Liabilitias
Jumlah liabilitas pada akhir 2016 tercatat sebesar Rp0,4 miliar 
atau menurun 55,5%, dari Rp0,9 miliar di tahun 2015.

Ekuitas
Jumlah ekuitas Perseroan mengalami penurunan  sebesar 
17,1% dari Rp20 miliar di tahun  2015 menjadi Rp16,6 miliar 
di tahun 2016. Penurunan tersebut berasal dari penurunan 
pada saldo laba sebesar Rp3,5 miliar di tahun 2016.

Laporan Arus Kas

Arus kas dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 
Rp5,4 miliar dari Rp3,3 miliar pada 2015 menjadi Rp8,8 miliar 
pada 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya 
kenaikan signifikan pada pos penerimaan kas dari pelanggan.

Di tahun 2016, Perseroan tidak memiliki arus kas dari aktivitas 
investasi.
 
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di tahun 2016 turun 
sebesar Rp0,5 miliar, dari Rp0,5 miliar di tahun 2015 menjadi 
Rp0 miliar di tahun 2016. Hal ini disebabkan adanya pengu-
rangan liabilitas pihak berelasi.
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ren ekonomi global yang relatif lemah masih mewarnai 
tahun 2016. Perlambatan ekonomi global masih 
berlangsung dalam tahun ini dengan angka pertumbu-
han sebesar 3,1% lebih rendah dari perkiraan semula. 

Beberapa hal yang mempengaruhi kondisi ini antara lain 
adalah masih lemahnya perekonomian Amerika Serikat dan 
China, serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang membawa 
efek negatif pada ekonomi global. Selain itu, harga komoditas 
yang rendah dalam beberapa tahun terakhir juga masih 
menjadi tantangan. 

Namun demikian, secara umum, negara-negara Asia telah 
berhasil mengatasi ketidakpastian kondisi ekonomi global 
tersebut dan tetap mencapai kinerja yang baik. Indonesia 
sendiri berhasil menjaga pertumbuhan dan mencapai angka 
pertumbuhan ekonomi di kisaran 5% di tahun 2016, mening-
kat dari 4,8% dibandingkan tahun 2015.

Pertumbuhan tersebut ditopang dengan adanya paket kebija-
kan ekonomi yang digulirkan pemerintah beragam proyek 
infrastruktur dasar sudah mulai meningkat sejak pertengahan 
tahun. Selain itu, didukung dengan adanya pengalihan alokasi 
subsidi BBM dan tarif listrik, Pemerintah mulai merealisasikan 
berbagai proyek pembangunan infrastruktur dasar, meliputi 
ketenagalistrikan, perhubungan dan telekomunikasi. Realisasi 
berbagai proyek infrastruktur dasar tersebut diyakini akan 
menaikkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi 
langsung dan akan memberi dampak positif terhadap pertum-
buhan ekonomi nasional di masa mendatang.

Untuk industri pertambangan dan perdagangan batubara, tren 
peningkatan harga batubara mulai terlihat di akhir tahun 2016. 
Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Mineral dan 
Batubara, pada bulan Desember 2016 Harga Acuan Batubara 
berada di level USD 101,69/ ton, meningkat jika dibandingkan 
pada bulan Desember 2015 yang berada di level USD 
53,51/ton. Tren peningkatan tersebut diperkirakan hanya 
sementara saja akibat dari melonjaknya permintaan dari China 
yang membatasi produksi batubara dalam negerinya dan juga 
selama musim dingin berlangsung.

Sementara itu untuk pasar batubara domestik masih ditopang 
oleh konsumsi dari sektor industri manufaktur dan juga sektor 
pembangkit listrik seiring dengan realisasi pelaksanaan 
proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang merupakan 
agenda utama dari pemerintah Indonesia dalam mengurangi 
defisit listrik.

Adapun kinerja Perseroan selama tahun 2016 masih belum 
menunjukan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin 
dari penjualan batubara Perseroan yang hanya mengalami 
sedikit peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara 



Dividend Policy / Dividends

All of the Company’s issued shares have equal rights to 
dividends paid by the Company.. The Company plans to pay 
cash dividends to all shareholders once a year. The amount of 
cash dividend payments will be tied to the benefits of the 
Company with regard to the financial position or the sound-
ness of the Company without prejudice to the right of the 
General Meeting of Shareholders to decide otherwise. The 
amount of dividends to be distributed should be correlated to 
the income the Company receives during the year.  
This dividend policy is explained in the Company’s Initial 
Public Offering as follows :

Capability to Repay Debt and Collectibility Level
Liquidity ratio is used to measure the ability of Company to 
pay off the debts and to measure the Company’s ability to 
meet all its obligations, solvability ratio is used.

Liquidity Ratio
Liquidity ratio is the level of the Company’s ability to meet 
short-term liabiities as measured by the ratio between Current 
Assets and Short-Term Ability.

The Company’s Liquidity ratio increased from 39 times in 
2015 to 47 times in 2016.

Solvabilty Ratio
Solvability ratio demonstrates the Company’s ability to settle 
all obligations which are measured by comparing the Total 
Liabilities against the Total Equity and the Total Liabilities to 
Total Assets.

The ratio of Liabilities to Equity slightly decreased from 4.4% 
in 2015 to 2.4% in 2016. Meanwhile, the ratio of Liabilities to 
Assets also decreased from 4.3% in 2015 to 2.3% in 2016.

Collectibility
The collectibility of accounts receivable of the Company in 
2016 has been pretty good and controlled.
The Capital Structure

The Company's objective when managing capital is to 
maintain the continuity of the Company's business and to 
maximize the benefits for shareholders and other stakehold-
ers.
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Kebijakan Dividen / Dividen

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan mempunyai 
hak yang sama atas dividen yang dibayarkan oleh Perseroan.  
Perseroan merencanakan untuk membayarkan dividen kas 
kepada seluruh pemegang saham satu kali dalam setahun. 
Besarnya pembayaran dividen kas akan dikaitkan dengan 
keuntungan yang diperoleh Perseroan dengan tetap memper-
hatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan Perseroan 
tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham 
untuk menentukan lain. Besarnya dividen yang akan didistri-
busikan dikaitkan dengan keuntungan Perusahaan dalam 
tahun buku yang bersangkutan.  Kebijakan atas hal ini dijabar-
kan dalam Prospektur IPO Perusahaan.  Adapun kebijakan 
tersebut adalah sebagai berikut : 

Kemampuan Membayar Hutang dan Tingkat Kolektibilitas
Untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi 
hutang digunakan rasio likuiditas dan untuk mengukur 
kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya diguna-
kan rasio solvabilitas.

Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas adalah tingkat kemampuan Perseroan untuk 
memenuhi seluruh Liabilitas Jangka Pendek yang diukur 
dengan perbandingan antara Aset Lancar dengan Liabilitas 
Jangka Pendek.

Rasio likuiditas Perseroan mengalami peningkatan dari 39 kali 
di tahun 2015 menjadi 47 kali di tahun 2016.

Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas menunjukan kemampuan Perseroan dalam 
melunasi seluruh kewajibannya yang diukur dengan 
membandingkan Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas 
dan Jumlah Liabilitas terhadap Jumlah Aset.

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas mengalami sedikit 
penurunan dari 4,4% di tahun 2015 menjadi 2,4% di tahun 
2016. Sedangkan, rasio Liabilitas terhadap Aset juga turun 
dari 4,3% di tahun 2016 menjadi 2,3% di 2016.

Kolektibilitas
Tingkat kolektibilitas piutang Perseroan tahun 2016 sudah 
cukup baik dan terkontrol.
Struktur Permodalan

Tujuan Perseroan ketika mengelola modal adalah untuk 
mempertahankan kelangsungan usaha Perseroan serta 
memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan peman-
gku kepentingan lainnya.

- Rp 0,00 – Rp 1.500.000.000
- Di atas Rp 1.500.000.000 – Rp 2.500.000.000
- Di atas Rp 2.500.000.000

15%
16% - 25%
26% - 35%

Laba Bersih / Net Income Persentase dari Laba Bersih 
Percentage of Net Income
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The Company actively and regularly examine and manage the 
capital structure to ensure its capital structure and the return 
to shareholders is optimal, taking into account the needs of 
future capital and capital efficiency of the Company, the profit-
ability of the present and the future, projected cash flows, 
projected capital expenditures dam projected strategic invest-
ment opportunities.

The Company’s capital structure is described as follows:

• Authorized Capital amounted to Rp44,000,000,000

• Of the above, the issued and fully paid up 
capital was Rp11,000,000,000

Description of Material Ties  for Goods Investment

During 2016, the Company does not undertake material ties 
for Goods investments.

Material Information after the date of the Audited  Financial 
Statements
Material information after the date of the financial statements, 
if any, has been disclosed in the audited Financial Statements 
of the Company.

Business Outlook
The Global economic conditions in 2016 is estimated to still 
show positive signs. In the coal sector will continue to face 
several challenges such as the decline in coal demand from 
consumer countries largest coal as a result of the economic 
slowdown and the drop in world oil prices which led to a 
decrease in prices of various commodities.

However, prospects in the country estimated to be improved 
by the program of the government in accelerating the develop-
ment of basic infrastructure of electricity. An increase in 
electrification is expected to improve the demand for coal 
domestically as the planned increase is primarily powered by 
the construction of coal-fired power plants.

Looking at the potential of the domestic market is still quite 
good and in line with the target market for the Company that 
focuses on meeting the needs of coal in the domestic market 
segment, while continuing to strive to see opportunities in the 
global market. Therefore, for the future, supported by a strong 
management team and experienced, and the full support of 
the shareholders, the Company is very optimistic to be able to 
continue to increase sales and performance for years to come.

Projection for 2017

2017 is expected to be an economic recovery turning point 
marked by increase in Indonesia’s economy growth as a result 
of several more accommodative policies from goverment and 

Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola 
struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan 
hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, 
dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan 
dan efisiensi modal Perseroan, profitabilitas masa sekarang 
dan yang akan datang, proyeksi arus kas, proyeksi belanja 
modal dam proyeksi peluang investasi yang strategis.

Struktur modal Perseroan dapat disampaikan sebagai berikut:

• Modal  Dasar  Perseroan berjumlah sebesar 
Rp44.000.000.000

• Dari modal tersebut telah ditempatkan dan 
disetor penuh sebesar Rp11.000.000.000

Uraian Mengenai Ikatan yang Material untuk Investasi 
Barang Modal.
Selama tahun 2016, Perseroan tidak melakukan ikatan yang 
material untuk investasi barang modal.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan 
Keuangan Akuntan Publik
Informasi dan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan, 
jika ada, diungkapkan dalam Laporan Keuangan Perseroan 
yang telah diaudit.

Prospek Usaha
Kondisi perekonomian global di tahun 2016 diperkirakan 
masih belum menunjukan tanda-tanda positif. Di sektor 
batubara masih akan menghadapi beberapa tantangan seperti 
adanya penurunan permintaan batubara dari negara-negara 
pemakai batubara terbesar akibat dari perlambatan ekonomi 
serta anjloknya harga minyak dunia yang menyebabkan 
penurunan harga berbagai komoditas.

Namun demikian, prospek usaha di dalam negeri diperkiraan 
akan membaik dengan adanya program dari pemerintah 
dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dasar 
ketenagalistrikan. Pembangunan infrastruktur dasar ketena-
galistrikan diharapkan akan mampu meningkatkan pasar 
batubara didalam negeri, mengingat dalam rencana tersebut, 
pembangunan PLTU berbahan bakar batubara menduduki 
porsi utama.

Dengan melihat potensi pasar dalam negeri yang masih cukup 
baik tersebut merupakan sejalan dengan target pasar 
Perseroan yang selama ini berfokus pada pemenuhan kebutu-
han batubara di segmen pasar dalam negeri, sambil terus 
berusaha untuk melihat peluang di pasar global. Oleh karena 
itu, untuk ke depannya dengan didukung oleh tim manajemen 
yang kuat dan berpengalaman, serta dukungan penuh dari 
para pemegang saham, Perseroan sangat optimis akan dapat 
terus meningkatkan penjualan dan kinerjanya untuk tahun-
tahun mendatang..

Proyeksi 2017

Tahun 2017 diharapkan merupakan titik balik pemulihan 
ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkira-
kan akan meningkat karena adanya berbagai kebijakan pemer
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faster realization of infrastructure project development. As 
well as the realization of power projects which use coal as an 
energy source.This provides an opportunity for the Company 
to improve business performance.

Marketing
Coal marketing activities of the Company are affected by the 
coal industry both locally and internationally. The price of coal 
is determined by the availability of coal and the amount of 
demand that are beyond the Company's control, so the falling 
price of coal will impact directly to a decrease in revenues of 
the Company. In order to dampen the impact of fluctuations in 
coal prices, the Company continuously seek long-term sales 
contracts with customers.

Coal purchase agreement is generally made by mutual agree-
ment above specification, quantity, and quality of the coal, as 
well as the selling price. Customer may terminate the contract 
by a certain clause as stated in the contract agreed to by both 
parties. Income dropped dramatically when the threatened 
loss of a major customer of the Company and are not able to 
get a replacement. To anticipate, the Company continuously 
strive to improve customer satisfaction through the delivery of 
timely and appropriate coal quality.

In its efforts to increase sales, the Company continuously 
strives to improve marketing strategies has been going well 
so far, as follows:

• Applying strict control over product quality coal that every 
product sold coal delivered to customers can be in 
accordance with the desired specifications.

• Providing competitive coal prices by suppressing the cost 
of sales as efficiently as possible.

• Ensuring the long-term sales contracts to dampen fluctua-
tions in coal prices.

• Increasing the promotion in order to expand its market 
share by doing approach with the potential customers 
who are currently focused on customers in the country.

• Improving the distribution system effectively and 
efficiently to customers so as to provide good service to 
ship products in a timely and precise quality.

• Strengthening relationships with customers and coal 
suppliers.

• Looking for alternative suppliers to maintain the availabil-
ity of coal.

Material Information on Investment, Expansion, Divest-
ment, Merger, Acquisition or Capital/ Account Payables 
Restructuring

intah yang lebih akomodatif serta realisasi pembangunan 
proyek infrastruktur yang semakin cepat. Selain didukung 
adanya realisasi proyek pembangkit listrik yang sebagian 
besar menggunakan batubara sebagai sumber energinya. Hal 
ini tentunya memberikan peluang tersendiri bagi Perseroan 
untuk dapat meningkatkan kinerja bisnis.

Pemasaran
Kegiatan pemasaran batubara Perseroan dipengaruhi oleh 
kondisi industri batubara baik lokal maupun internasional. 
Harga batubara sangatlah ditentukan oleh ketersediaan 
batubara serta besarnya permintaan pasar yang berada di luar 
kendali Perseroan, sehingga jatuhnya harga batubara akan 
berimbas langsung kepada penurunan penerimaan Perseroan. 
Guna meredam dampak fluktuasi harga batubara, Perseroan 
senantiasa mengusahakan kontrak penjualan jangka panjang 
dengan pelanggan.

Kontrak jual beli batubara umumnya dibuat berdasarkan 
kesepakatan bersama atas spesifikasi, kuantitas, dan kualitas 
batubara, serta harga jual. Pelanggan dapat memutuskan 
kontrak berdasarkan klausul tertentu sebagaimana tercantum 
dalam kontrak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. 
Pemasukan terancam menurun drastis bila Perseroan kehilan-
gan pelanggan utama dan tidak mampu mendapatkan 
penggantinya. Untuk mengantisipasinya, Perseroan senan-
tiasa berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan melalui 
pengiriman batubara tepat waktu dan tepat mutu.

Dalam usahanya dalam meningkatkan penjualan, Perseroan 
senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan strategi 
pemasaran yang sudah berjalan baik selama ini, sebagai 
berikut:

• Menerapkan kontrol yang ketat terhadap kualitas produk 
batubara yang dijual agar setiap produk batubara yang 
dikirimkan kepada pelanggan dapat sesuai dengan spesifi-
kasi yang diinginkan.

• Memberikan harga batubara yang kompetitif dengan cara 
menekan biaya penjualan seefisien mungkin. 

• Mengusahakan kontrak jual beli jangka panjang untuk 
meredam fluktuasi harga batubara.

• Meningkatkan promosi guna memperluas pangsa pasar 
dengan cara melakukan pendekatan dengan para calon 
pelanggan potensial yang saat ini difokuskan untuk 
pelanggan di dalam negeri.

• Meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien 
kepada pelanggan sehingga dapat memberikan pelayanan 
yang baik dengan mengirimkan produk secara tepat waktu 
dan tepat mutu.

• Mempererat hubungan dengan para pelanggan dan 
pemasok batubara.

• Mencari pemasok-pemasok alternatif untuk menjaga 
ketersediaan batubara.

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Dives-
tasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau 
Restrukturisasi Utang/ Modal
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In 2016, there are no material transaction regarding invest-
ment, expansion, divestment, merger, acqusition or account 
payable/capital restructuring.

Material Transaction Information which Contains Conflict of 
Interest and/or Transaction with Affiliated Parties

During 2016, there are no material transaction which contains 
conflict of interest.

Changes in Regulation that Have Significant Impact upon 
the Company

In 2016, there are no changes in regulation that have signifi-
cant impact upon the company.

Changes in Accounting Policy Set by the Company in the 
Last Fiscal Year

In 2016, there are no changes in acounting policy that have 
significant impact upon the company.
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Sepanjang tahun 2016 tidak ada transaksi material mengenai 
investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan 
usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/ modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan 
Kepentingan dan/atau Transaksi Dengan Pihak Afiliasi

Sepanjang tahun 2016 tidak ada transaksi material yang 
mengandung benturan kepentingan.

Perubahan Peraturan Perundang-undangan yang Berpen-
garuh Signifikan Terhadap Perusahaan

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat perubahan peraturan 
perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap 
Perseroan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perusa-
haan Pada Tahun Buku Terakhir

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat perubahan kebijakan 
akuntansi yang berpengaruh signifikan terhadap Perseroan.
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STATEMENT OF MEMBERS OF BOARD OF COMMISIONERS 
AND BOARD OF DIRECTORS ON THE RESPONSIBILITY FOR 

THE 2016 ANNUAL REPORT OF
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK

We, the undersigned, testify that all information in the Annual 
Report of PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk for 2016 is 
presented in its entirety and we are fully responsible for the 
correctness of the contents in the Annual Report and Financial 
Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG 

TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2016
PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa 
semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Akbar Indo 
Makmur Stimec Tbk tahun 2016 telah dimuat secara lengkap 
dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan 
tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.
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Catatan 2016 2015

ASET
Aset Lancar
Kas dan bank 2b, 2c, 3, 22 11.709.646.124 2.958.364.496
Piutang usaha 

Pihak ketiga 2d, 4 - 16.706.345.404
Piutang lain-lain 2d 2.050.000 -
Pembayaran di muka lainnya 2e, 2n, 5 5.247.500.000 5.000.000
Aset pengampunan pajak 2h, 6 50.000.000 -

Jumlah Aset Lancar 17.009.196.124 19.669.709.900

Aset Tidak Lancar
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

350.784.760 (2015 : 349.784.760) : 2f, 7 - 1.000.000
Aset pajak tangguhan 2m, 9c - 1.265.909.166

Jumlah Aset Tidak Lancar - 1.266.909.166
JUMLAH ASET 17.009.196.124 20.936.619.066

LIABILITAS
Liabilitas Jangka Pendek
Beban akrual 8 294.829.018 399.194.000
Utang pajak 2m, 9a 67.090.570 100.969.334

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 361.919.588 500.163.334

Liabilitas Jangka Panjang
Liabilitas imbalan kerja 2j, 10 34.484.000 391.059.000
Liabilitas pajak tangguhan 2m, 9c 51.250 -

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 34.535.250 391.059.000

Jumlah Liabilitas 396.454.838 891.222.334

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp. 50 per saham (2015 : Rp. 100) per saham

Modal dasar - 440.000.000 lembar saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 220.000.000 saham
(2015 : 110.000.000 saham) 2k, 11 11.000.000.000 11.000.000.000

Tambahan modal disetor - bersih 2h, 2k, 6, 12 4.265.565.685 4.215.565.685
Saldo laba

Dicadangkan 13 146.324.338 146.324.338
Belum dicadangkan 1.174.834.513 4.653.137.709

Keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui 26.016.750 30.369.000

Jumlah Ekuitas 16.612.741.286 20.045.396.732

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 17.009.196.124 20.936.619.066

- -

PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
Laporan Posisi Keuangan

31 Desember 2016 dan 2015

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
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2016 2015
Catatan (1 tahun) (1 tahun)

PENDAPATAN 2l, 14 464.827.400 152.500.000

BEBAN POKOK PENJUALAN 2l, 15 (409.957.410) (147.500.000)

LABA BRUTO 54.869.990 5.000.000

Beban penjualan 2l, 16 (1.246.692.075) (1.472.256.600)
Beban umum dan administrasi 2l, 16 (986.509.554) (1.469.339.427)
Pendapatan bunga 21.396.051 283.498
Beban keuangan (3.103.118) (3.370.286)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs, bersih (408.015.093) 7.250.708
Pendapatan lain-lain, bersih 2l, 17 351.687.043 55.556.853

(2.271.236.746) (2.881.875.254)

RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (2.216.366.756) (2.876.875.254)

PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK 2m, 9b (1.261.936.440) 711.235.387
RUGI TAHUN BERJALAN (3.478.303.196) (2.165.639.867)

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN :
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi

Keuntungan aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui 4.320.000 30.369.000
Manfaat pajak penghasilan terkait (8.672.250) -

Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - -
(4.352.250) 30.369.000

JUMLAH BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN (3.482.655.446) (2.135.270.867)

RUGI BERSIH PER SAHAM
(dalam satuan Rupiah) 2o, 19 (22,34) (19,69)

PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
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Tambahan
modal Penghasilan

disetor - Belum komprehensif
Catatan Modal Saham bersih Dicadangkan dicadangkan lain Jumlah Ekuitas

Saldo per 1 Januari 2015 11, 12 11.000.000.000 4.215.565.685 146.324.338 6.818.777.576 - 22.180.667.599

Penghasilan (beban) komprehensif
tahun berjalan 13 - - - (2.165.639.867) 30.369.000 (2.135.270.867)

Saldo per 31 Desember 2015 11.000.000.000 4.215.565.685 146.324.338 4.653.137.709 30.369.000 20.045.396.732

Tambahan modal disetor 6, 12 - 50.000.000 - - - 50.000.000

Beban komprehensif tahun berjalan 13 - - - (3.478.303.196) (4.352.250) (3.482.655.446)

Saldo per 31 Desember 2016 11.000.000.000 4.265.565.685 146.324.338 1.174.834.513 26.016.750 16.612.741.286

Saldo laba (rugi)

PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
Laporan Perubahan Ekuitas

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
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Catatan 2016 2015

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan 4, 14 17.171.172.804 5.877.360.000
Pembayaran kepada pemasok 5, 15 (5.649.957.410) (147.500.000)
Pembayaran kepada karyawan dan beban usaha 5, 8, 16 (2.023.011.560) (2.112.885.767)
Pembayaran pajak 9, 16, 17 (355.149.019) (352.303.031)
Penambahan piutang lain-lain (2.050.000) -
Penerimaan (pembayaran) lain-lain, bersih 17 (389.723.187) 61.001.983
Kas bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi 8.751.281.628 3.325.673.185

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penambahan (pengurangan) liabilitas pihak berelasi - (486.091.300)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan - (486.091.300)

KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK 8.751.281.628 2.839.581.885

KAS DAN BANK AWAL TAHUN  2.958.364.496 118.782.611

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN  11.709.646.124 2.958.364.496

- -

PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
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1.       Informasi Umum 

a. Pendirian dan Informasi Lainnya

PT. Akbar Indo Makmur Stimec Tbk (“Perusahaan”) didirikan pada tanggal 7 Mei 1997.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Chase Plaza lantai 20 Jl. Jend. Sudirman Kav. 
21, Jakarta Selatan.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya adalah bergerak dalam 
bidang perdagangan batu bara. 

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1998.

PT. Duta Investama Nusantara adalah entitas induk dan entitas induk terakhir yang memiliki pengendalian atas 
Perusahaan.

b. Anggaran Dasar

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 7 Mei 1997, yang dibuat dihadapan Drs. Hanifa 
Halim, S.H, Notaris di Jakarta.  Akta pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7398.HT.01.01.TH.97 tanggal 31 Juli 1997 dan telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 16 Tambahan No. 1232 tanggal 24 Februari 1998.  

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dilakukan 
berdasarkan akta No. 24 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Mina Ng, S.H., SPN., M.Kn.,dan telah 
dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0063603 tanggal 1 Juli 2016.  Perubahan antara 
lain meliputi perubahan anggaran dasar untuk pemecahan nilai nominal (stock split) dengan rasio pemecahan 
nilai nominal saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua) dari sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100 per lembar 
saham menjadi Rp. 50 per lembar saham.

c. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 29 Juni 2001, Perusahaan memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran 
Emisi Saham No. S-1607/PM/2001 dari Ketua Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana 
kepada masyarakat sejumlah 40.000.000 saham dengan nilai nominal  Rp. 100 setiap saham serta 16.000 
waran seri I menyertai penerbitan saham tersebut.  Seluruh saham dan waran Perusahaan telah dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 20 Juli 2001.

Jumlah Saham Tanggal
Saham yang ditempatkan dan disetor penuh 70.000.000 17 Nopember 2000
Penawaran umum perdana dan pencatatan sebagian saham

Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia 40.000.000 20 Juli 2001
Perubahan nilai nominal saham dari Rp. 100 (Rupiah penuh)

menjadi Rp. 50 (Rupiah penuh) per saham (stock split) 110.000.000 02 Agustus 2016
Jumlah 220.000.000

Kegiatan Perusahaan
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1.       Informasi Umum (Lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan 
adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Hartadi Angkosubroto
Komisaris : Johanna Zakaria
Komisaris/Komisaris Independen : Hendri Guntara

Dewan Direksi
Direktur Utama/Direktur Independen : Greg Winarso Toreh (Winarso Toreh)
Direktur : Randy Angkosubroto

Komite Audit
Ketua : Hendri Guntara
Anggota : Elisabeth Puji Lestari
Anggota : Ananda Surja

Susunan Komite Audit, berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris sebagai Pengganti Rapat Dewan 
Komisaris Perusahaan tanggal 30 Oktober 2013.  Perusahaan juga menunjuk Corporate Secretary yang baru 
yaitu Rudy Herman berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0038/AIMS/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

Jumlah gaji dan tunjangan Direksi dan Komisaris Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2016 dan 2015 masing-masing adalah sebesar Rp. 815.126.000 dan Rp. 815.650.000.

Jumlah karyawan tetap Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing adalah sebanyak 2 dan 4 karyawan (tidak diaudit).

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting 

Laporan keuangan Perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Keputusan Ketua 
Otoritas Jasa Keuangan No. VIII.G.7 lampiran Surat Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang 
Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dan diotorisasi oleh Direksi pada 
tanggal 27 Maret 2017.

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun 
tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing 
akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (direct method) dengan mengelompokkan 
arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan (Lanjutan)

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2016

Perusahaan menerapkan standar akuntansi dan interpretasi baru/revisi yang berlaku efektif pada tahun 2016.
Perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan 
transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Berikut ini adalah standar dan interpretasi yang telah diterbitkan dan efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 
tanggal 1 Januari 2016 :

- PSAK 4 (Revisi 2015) : Laporan Keuangan Tersendiri
- PSAK 15 (Revisi 2015) : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 16 (Revisi 2015) : Aset Tetap
- PSAK 19 (Revisi 2015) : Aset Takberwujud
- PSAK 24 (Revisi 2015) : Imbalan Kerja
- PSAK 65 (Revisi 2015) : Laporan Keuangan Konsolidasian
- PSAK 66 (Revisi 2015) : Pengaturan Bersama
- PSAK 67 (Revisi 2015) : Pengungkapan Kepentingan Dalam Entitas Lain
- ISAK 30 : Pungutan

Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2017 dan 2018

Berikut ini adalah standar dan interpretasi yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif pada tahun 2016 :

- PSAK 1 (Revisi 2015) : Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 69 : Agrikultur
- ISAK 31 : Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 : Properti Investasi

PSAK 69 akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2018, sedangkan standar dan 
intepretasi lainnya akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2017.

Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan 
tersebut.

b. Penjabaran Mata Uang Asing

Pos-pos dalam laporan keuangan Perusahaan diukur dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi 
utama dimana Perusahaan beroperasi (“mata uang fungsional”).

Mata uang fungsional Perusahaan adalah Rupiah.  Laporan keuangan disajikan dalam Rupiah.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang 
berlaku pada tanggal transaksi.  Aset dan Liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata 
uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dalam mata uang asing dan dari 
penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui di dalam laba rugi, kecuali apabila 
ditangguhkan di dalam ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat dan yang termasuk dalam 
biaya pinjaman yang terkait secara langsung dengan qualifying assets.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

b. Penjabaran Mata Uang Asing (Lanjutan)

Kurs utama yang digunakan, berdasarkan kurs tengah yang diterbitkan Bank Indonesia, adalah sebagai berikut 
(dalam satuan Rupiah):

Tahun 2016 Tahun 2015

Dolar Amerika Serikat (“USD”) Rp. 13.436 Rp. 13.795

c. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak dijaminkan serta tidak dibatasi pencairannya.

d. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya 
perolehan diamortisasi, setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu.

Penyisihan piutang ragu-ragu dibentuk pada saat terdapat bukti obyektif bahwa saldo piutang tidak dapat ditagih.  
Piutang ragu-ragu dihapus pada saat piutang tersebut tidak akan tertagih.

e. Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

f. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi 
akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya 
perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak 
boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan 
kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan 
ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di 
masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban
tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap. 

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus (straight-line method) selama masa manfaat aset tetap 
sebagai berikut :

Tahun

Peralatan dan perabotan kantor 4 – 8
Kendaraan 4 – 8

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau 
perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

f. Aset Tetap (Lanjutan)

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya inspeksi diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu 
penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut 
diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya. 

Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan 
amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya (derecognized) pada saat dilepaskan atau tidak ada 
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang 
timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, 
jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan dan amortisasi ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan 
penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

g. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Manajemen menelaah aset tetap dan aset tidak lancar lainnya, termasuk aset takberwujud, untuk mengetahui 
ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset pada tanggal laporan posisi keuangan dan kemungkinan 
penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan terjadinya 
penurunan nilai aset.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Jumlah aset 
yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual bersih, mana yang lebih tinggi. Di 
lain pihak, pemulihan penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi 
terjadi.

Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laba rugi tahun berjalan.

h. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Pada saat diterbitkannya Surat Keterangan, Perusahaan dalam laporan posisi keuangannya :

- Mengakui aset dan liabilitas pengampunan pajak, jika pengakuan atas aset dan liabilitas tersebut disyaratkan 
oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK);

- Tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas, jika SAK tidak memperkenankan pengakuan item 
tersebut; dan

- Mengukur, menyajikan, serta mengungkapkan aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai SAK.

Aset pengampunan pajak diukur sebesar biaya perolehan aset pengampunan pajak.  Biaya perolehan aset 
pengampunan pajak merupakan deemed cost dan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam melakukan pengukuran 
setelah pengakuan awal.

Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas 
untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak di ekuitas dalam 
pos tambahan modal disetor.  Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun 
direklasifikasi ke saldo laba.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

h. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak (Lanjutan)

Perusahaan mengakui uang tebusan yang dibayarkan dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan 
disampaikan.

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya dalam laporan 
posisi keuangan.  Jika Perusahaan menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan 
liabilitas jangka panjang sebagai klasifikasi tersendiri dalam laporan posisi keuangan, maka Perusahaan dapat 
menyajikan secara terpisah aset pengampunan pajak lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan 
jangka panjang jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki informasi yang memadai untuk melakukan pemisahan 
klasifikasi tersebut.

i. Instrumen Keuangan Derivatif

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, 
Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau 
penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal penyelesaian.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang 
diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang 
diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika 
harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung
berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan 
menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau 
hampir sama.

Pengukuran awal instrumen keuangan, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laporan laba rugi, termasuk biaya transaksi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan 
aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila 
entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi
sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari 
aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga 
selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi
pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih 
tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan. 
Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan 
seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di 
masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau
liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi 
dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal 
dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan 
mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif.

Pada saat pengakuan awal, Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset 
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi 
dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut 
pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah 
berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (bid price untuk posisi beli dan ask price 
untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak
tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang 
tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen 
keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak 
memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi 
teknik nilai kini (net present value), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang 
dapat diobservasi, model harga opsi (options pricing models), dan model penilaian lainnya. Dalam hal nilai wajar
tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang 
tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

Laba/Rugi Hari ke – 1

Apabila harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada 
transaksi pasar terkini yang dapat diobservasi atau berbeda dengan nilai wajar yang dihitung menggunakan 
teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka
Perusahaan mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yakni Laba/Rugi hari ke-1) 
dalam laporan laba rugi, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam 
hal tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan
berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi apabila data tersebut menjadi dapat 
diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing masing transaksi, 
Perusahaan menerapkan metode pengakuan Laba/Rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam
kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur 
pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk 
diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh terutama untuk tujuan dijual kembali dalam 
waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada saat pengakuan 
awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

1.       Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi (Lanjutan)

a. Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan 
pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul dari pengukuran aset atau pengakuan keuntungan 
dan kerugian karena penggunaan dasar-dasar yang berbeda; atau

b. Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, 
yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko 
atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau

c. Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak 
memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa 
pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan
pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi. Bunga yang diperoleh 
dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan 
lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran 
atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

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 tidak dimaksudkan 
untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai 
wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo atau aset tersedia untuk dijual.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan dikurangi 
penyisihan penurunan nilai. Kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi. 
Pinjaman yang diberikan dan piutang disajikan sebagai aset lancar jika akan jatuh tempo dalam waktu 12 
bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, kategori ini meliputi kas dan bank dan piutang usaha yang
dimiliki oleh Perusahaan.

3.      Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap 
atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan manajemen Perusahaan memiliki intensi 
positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Apabila Perusahaan 
menjual atau mereklasifikasi aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah 
yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo, maka seluruh aset keuangan dalam kategori tersebut terkena 
aturan pembatasan (tainting rule) dan harus direklasifikasi ke kelompok tersedia untuk dijual.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Aset Keuangan (Lanjutan)

3.      Aset Keuangan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (Lanjutan)

Setelah pengukuran awal, aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan 
metode bunga efektif, setelah dikurangi penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi tersebut 
memperhitungkan premi atau diskonto yang timbul pada saat perolehan serta imbalan dan biaya yang 
merupakan bagian integral dari suku bunga efektif. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan 
bunga dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi pada
saat penghentian pengakuan dan penurunan nilai dan melalui proses amortisasi menggunakan metode
bunga efektif. Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo disajikan sebagai aset lancar jika akan jatuh 
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai 
aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

4.       Aset Keuangan Tersedia untuk DiJual

Aset keuangan tersedia untuk dijual merupakan aset yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau 
tidak diklasifikasikan dalam kategori instrumen keuangan yang lain. Aset keuangan ini diperoleh dan dimiliki 
untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan dapat dijual sewaktu-waktu untuk memenuhi kebutuhan 
likuiditas atau karena perubahan kondisi ekonomi.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar. Komponen hasil 
(yield) efektif dari surat berharga utang tersedia untuk dijual serta dampak penjabaran mata uang asing 
(untuk surat berharga hutang dalam mata uang asing) diakui dalam laporan laba rugi. Laba atau rugi yang 
belum direalisasi yang timbul dari penilaian pada nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual tidak 
diakui dalam laporan laba rugi, melainkan dilaporkan sebagai laba atau rugi bersih yang belum direalisasi 
pada bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Apabila aset keuangan dilepaskan, atau dihentikan pengakuannya, maka laba atau rugi kumulatif yang
sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi langsung diakui dalam laporan laba rugi. Jika Perusahaan
memiliki lebih dari satu jenis surat berharga yang sama, maka diterapkan dasar masuk pertama keluar 
pertama (first-in, first out basis). Bunga yang diperoleh dari aset keuangan tersedia untuk dijual diakui 
sebagai pendapatan bunga yang dihitung berdasarkan suku bunga efektif. Kerugian yang timbul akibat 
penurunan nilai aset keuangan juga diakui dalam laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan dalam kategori ini.

Liabilitas Keuangan

1. Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori ini apabila liabilitas tersebut merupakan hasil dari 
aktivitas perdagangan atau transaksi derivatif yang tidak dimaksudkan sebagai lindung nilai, atau jika 
Perusahaan memilih untuk menetapkan liabilitas keuangan tersebut dalam kategori ini.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori 
ini.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

2. Liabilitas Keuangan Lainnya

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang dimiliki tidak untuk diperdagangkan atau pada saat
pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi,
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika subtansi perjanjian kontraktual mengharuskan
Perusahaan untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau
jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri
yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal 
diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi)
berdasarkan suku bunga bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan 
secara langsung. Liabilitas keuangan lain lain disajikan sebagai liabilitas jangka pendek jika akan jatuh 
tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan, jika tidak, maka disajikan sebagai 
liabilitas jangka panjang.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan dalam kategori 
ini.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan
jika, dan hanya jika, Perusahaan saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus 
atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan 
aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, manajemen Perusahaan menelaah apakah suatu aset keuangan
atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

1. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara 
individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan
yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif 
mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut
signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan 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.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

1.       Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (Lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang
diberikan dan piutang atau investasi dimiliki hingga jatuh tempo, maka jumlah kerugian tersebut diukur
sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk 
kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal 
dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal). Nilai 
tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun 
penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui di laporan laba rugi.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu 
peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas penyisihan 
kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam 
laporan laba rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui 
biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

2. Aset Keuangan yang Dicatat pada Biaya Perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak
memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan tidak diukur pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat
diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat
aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat
pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa.

3. Aset Keuangan Tersedia untuk Dijual

Dalam hal instrumen ekuitas dalam kelompok tersedia untuk dijual, penelaahan penurunan nilai ditandai
dengan penurunan nilai wajar dibawah biaya perolehannya yang signifikan dan berkelanjutan. Jika terdapat 
bukti obyektif penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai kumulatif yang dihitung dari selisih antara 
biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui 
dalam laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan dan diakui dalam laporan laba rugi. Kerugian 
penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi (harus 
diakui melalui ekuitas). Kenaikan nilai wajar setelah terjadinya penurunan nilai diakui di ekuitas.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

1. Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

b. Perusahaan tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga 
menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima
tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan;
atau
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

i. Instrumen Keuangan Derivatif (Lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

1.      Aset keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika: (Lanjutan)

c. Perusahaan telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah
mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara
substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan,
namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah 
menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki 
seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka 
aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan 
berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah 
terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang
mungkin harus dibayar kembali oleh Perusahaan.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau 
telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi
pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau terdapat 
modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau 
modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal. Pengakuan 
timbulnya liabilitas keuangan baru serta selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan awal dengan yang 
baru diakui dalam laporan laba rugi.

j. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan upah, gaji, bonus dan iuran jaminan sosial. Imbalan kerja jangka pendek
diakui sebesar jumlah yang tak terdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan setelah dikurangi 
dengan jumlah yang telah dibayar, dan sebagai beban pada laba rugi tahun berjalan.

Imbalan pasca-kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada 
masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk 
menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode 
Projected Unit Credit. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan dan 
dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laba rugi tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum 
menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial (jika ada) bagi karyawan yang masih aktif bekerja 
diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

k. Saham

Saham diklasifikasikan sebagai ekuitas.

Tambahan modal disetor merupakan agio saham atas penerbitan saham baru atau opsi baru setelah dikurangi 
biaya emisi saham.

l. Pengakuan Pendapatan dan Beban

(1) Pengakuan Pendapatan

Pendapatan bersih diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.  Pendapatan 
Perusahaan yang diperoleh dari penjualan barang yang diberikan dalam kegiatan usaha normal.

Perusahaan mengakui pendapatan pada saat jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal, besar 
kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Perusahaan..

Pendapatan dari penjualan barang di akui pada saat risiko dan manfaat kepemilikan barang secara 
signifikan telah berpindah kepada pelanggan.

(2) Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual (accrual basis).

m. Perpajakan

Pajak Penghasilan Final

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun 
berjalan.  Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada
laporan laba rugi, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak 
penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak 
diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

Koreksi tehadap liabilitas perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan 
dan banding, pada saat keputusan atas keberatan dan banding tersebut telah ditetapkan.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Seluruh perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya diakui 
sebagai pajak tangguhan dengan metode liabilitas (liability method).

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yakni pajak yang dihitung sesuai 
dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus jika terdapat hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk 
melakukan saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset dan liabilitas pajak tangguhan yang 
terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena 
pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk menyelesaikan saldo-saldo tersebut secara neto.
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2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting (Lanjutan)

n. Sewa

Sewa Operasi – Perusahaan merupakan pihak yang menyewa

Sewa dimana bagian signifikan dari risiko dan manfaat kepemilikan aset berada pada lessor diklasifikasikan 
sebagai sewa operasi.

Pembayaran yang dilakukan untuk sewa operasi dibebankan ke laporan laba rugi dengan dasar garis lurus 
selama masa sewa.

o. Laba (rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham 
biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

p. Pelaporan Segmen

Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada 
pengambil keputusan operasional.  Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan 
sumber daya, menilai kinerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

3. Kas dan Bank

2016 2015
Kas

Rupiah 2.473.751 21.062.751
Mata uang asing 1.621.725.200 2.759.000.000
Jumlah kas 1.624.198.951 2.780.062.751

Bank 10.085.447.173 178.301.745
Jumlah 11.709.646.124 2.958.364.496

Bank

2016 2015
Pihak ketiga

Rupiah
PT. Bank Victoria Internasional Tbk 10.064.368.738 -
PT. Bank Mega Tbk 3.827.915 159.137.003
PT. Bank CIMB Niaga Tbk 1.086.477 1.674.477
Jumlah 10.069.283.130 160.811.480
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3.      Kas dan Bank (Lanjutan)

Bank (Lanjutan)

2016 2015
Pihak ketiga

Mata Uang Asing
PT. Bank CIMB Niaga Tbk 16.164.043 17.490.265
Jumlah mata uang asing 16.164.043 17.490.265

Jumlah Bank 10.085.447.173 178.301.745

Lihat Catatan 22 untuk rincian saldo dalam mata uang asing.

4. Piutang Usaha

2016 2015
Pihak ketiga

Rupiah - 16.706.345.404
Jumlah - 16.706.345.404

Umur piutang usaha adalah sebagai berikut :

2016 2015
Lancar - -
Lewat jatuh tempo:
1 - 30 hari - -
31 - 60 hari - -
Lebih dari 61 hari - 16.706.345.404
Jumlah - 16.706.345.404

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang usaha karena manajemen berpendapat 
bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat ditagih.

Piutang usaha tidak digunakan sebagai jaminan oleh Perusahaan.



PT. AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk
Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

31 Desember 2016 dan 2015 serta untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal Tersebut

- 22 -

5. Pembayaran di muka lainnya

2016 2015
Uang muka

Pembelian 5.240.000.000 -
Biaya dibayar di muka

Lainnya 7.500.000 5.000.000
Jumlah 5.247.500.000 5.000.000

Uang muka pembelian pada tahun 2016 merupakan uang muka pembelian batu bara sebanyak 16.000 MT (uang
muka untuk 8.000 MT x Rp. 655.000).

6. Aset Pengampunan Pajak

Pada tahun 2016, Perusahaan mengikuti program pengampunan pajak dan telah menerima Surat Keterangan 
Pengampunan Pajak No.: KET-222/PP/WPJ.07/2016 tanggal 23 September 2016 dengan harta berupa uang tunai 
sebesar Rp. 50.000.000.

7. Aset Tetap

Awal Penambahan Pengurangan Akhir

Biaya perolehan:
Kepemilikan langsung :

Peralatan dan perabotan kantor 339.784.760 - - 339.784.760
Kendaraan 11.000.000 - - 11.000.000

Jumlah 350.784.760 - - 350.784.760

Akumulasi penyusutan:
Kepemilikan langsung :

Peralatan dan perabotan kantor (338.784.760) (1.000.000) - (339.784.760)
Kendaraan (11.000.000) - - (11.000.000)

Jumlah (349.784.760) (1.000.000) - (350.784.760)
Nilai Buku 1.000.000 -

Awal Penambahan Pengurangan Akhir

Biaya perolehan:
Kepemilikan langsung :

Peralatan dan perabotan kantor 339.784.760 - - 339.784.760
Kendaraan 11.000.000 - - 11.000.000

Jumlah 350.784.760 - - 350.784.760

Akumulasi penyusutan:
Kepemilikan langsung :

Peralatan dan perabotan kantor (336.784.766) (1.999.994) - (338.784.760)
Kendaraan (11.000.000) - - (11.000.000)

Jumlah (347.784.766) (1.999.994) - (349.784.760)
Nilai Buku 2.999.994 1.000.000

Perubahan selama tahun 2016

Perubahan selama tahun 2015
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7. Aset Tetap (Lanjutan)

Beban penyusutan dialokasikan pada beban usaha adalah sebesar Rp. 1.000.000 dan Rp. 1.999.994, masing-masing 
untuk tahun 2016 dan 2015 (lihat Catatan 16).

Perusahaan tidak mengasuransikan aset tetap yang dimilikinya dari risiko kehilangan dan risiko lainnya.

Tidak ada aset tetap yang digunakan sebagai jaminan oleh Perusahaan.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tersebut per tanggal
31 Desember 2016 dan 2015.

8. Beban Akrual

2016 2015
Sewa 194.700.000 309.750.000
Jasa profesional 89.650.000 89.100.000
Jamsostek 6.251.118 -
Pengobatan 4.227.900 344.000
Jumlah 294.829.018 399.194.000

9. Perpajakan

a. Utang pajak

2016 2015
Pajak penghasilan

Pasal 4 (2) - 30.975.000
Pasal 21 67.090.570 69.994.334

Jumlah 67.090.570 100.969.334

b. Penghasilan (beban) pajak

2016 2015
Kini

Final (4.648.274) -
Non-final - -

Tangguhan (1.257.288.166) 711.235.387
Jumlah (1.261.936.440) 711.235.387
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9. Perpajakan (Lanjutan)

b.     Penghasilan (beban) pajak (Lanjutan)

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak Perusahaan dengan penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun 
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut :

2016 2015
Rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan - (2.876.875.254)
Penyesuaian pajak :

Imbalan kerja - 219.192.215
Surat tagihan pajak - 1.281.210
Pendapatan bunga - 283.498

Jumlah - 220.756.923
Penghasilan kena pajak - (2.656.118.331)
Beban pajak penghasilan kini - -
Pembayaran pajak di muka - -
Lebih bayar pajak penghasilan - -
Kompensasi kerugian fiskal

Tahun berjalan - (2.656.118.331)
Tahun 2014 - (2.016.459.331)

Akumulasi kerugian fiskal - (4.672.577.662)

Pada tahun 2016, Perusahaan menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, sedangkan
perhitungan pajak tahun 2015 sudah sesuai dengan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
pajak penghasilan badan.

c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

Dikreditkan ke
Pada Dibebankan ke penghasilan Pada

awal tahun laporan laba rugi komprehensif lain akhir tahun
Aset pajak tangguhan
Kerugian fiskal 1.168.144.416 (1.168.144.416) - -
Imbalan kerja 97.764.750 (89.143.750) (8.672.250) (51.250)
Jumlah aset pajak tangguhan 1.265.909.166 (1.257.288.166) (8.672.250) (51.250)
Liabilitas pajak tangguhan
Imbalan kerja - - - -
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - - - -
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan, bersih 1.265.909.166 (1.257.288.166) (8.672.250) (51.250)

2016
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9. Perpajakan (Lanjutan)

c.     Aset dan liabilitas pajak tangguhan (Lanjutan)

Dikreditkan ke
Pada Dibebankan ke penghasilan Pada

awal tahun laporan laba rugi komprehensif lain akhir tahun
Aset pajak tangguhan
Kerugian fiskal 504.114.833 664.029.583 - 1.168.144.416
Imbalan kerja 50.558.946 47.205.804 - 97.764.750
Jumlah aset pajak tangguhan 554.673.779 711.235.387 - 1.265.909.166
Liabilitas pajak tangguhan
Imbalan kerja - - - -
Jumlah liabilitas pajak tangguhan - - - -
Aset (Liabilitas) pajak tangguhan, bersih 554.673.779 711.235.387 - 1.265.909.166

2015

d. Administrasi

Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing Perusahaan menghitung, 
menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang secara individu.  Berdasarkan UU yang 
berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam jangka waktu 
tertentu.  

e. Surat Tagihan Pajak

Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak (STP) dari DJP, dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2016
No. Jenis Masa Nilai STP Tanggal

Pajak Pajak Tanggal Nomor Jatuh Tempo
1. PPh pasal 4 (2) Juni 2011 12/01/2016 00002/140/11/054/16 62.222 11/02/2016
2. PPh pasal 21 Desember 2011 12/01/2016 00002/101/11/054/16 100.000 11/02/2016
3. PPh pasal 21 Desember 2012 12/01/2016 00001/101/12/054/16 183.837 11/02/2016
4. PPh pasal 21 Februari 2015 27/07/2016 00627/101/15/054/16 79.431 27/02/2016
5. PPh pasal 21 Desember 2015 22/07/2016 00436/101/15/054/16 100.000 21/08/2016
6. PPh pasal 23 Desember 2011 01/02/2016 00007/103/11/054/16 41.440 29/02/2016

Jumlah 566.930

Perusahaan telah membayar STP tersebut pada tanggal 29 Januari 2016, 10 Februari 2016 dan 23 Agustus 2016
(Lihat Catatan 17).

Surat Tagihan Pajak
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9. Perpajakan (Lanjutan)

e.     Surat Tagihan Pajak (Lanjutan)

Tahun 2015
No. Jenis Masa Nilai STP Tanggal

Pajak Pajak Tanggal Nomor Jatuh Tempo
1. PPh pasal 23 Februari 2010 25/02/2015 00008/103/10/054/15 100.000 12/03/2015
2. PPh pasal 25/29 Juli 2010 25/02/2015 00001/106/10/054/15 181.210 12/03/2015
3. PPN November 2010 25/02/2015 00022/107/10/054/15 500.000 12/03/2015
4. PPN Desember 2010 25/02/2015 00023/107/10/054/15 500.000 12/03/2015

Jumlah 1.281.210

Perusahaan telah membayar STP tersebut pada tanggal 12 Maret 2015 (lihat Catatan 17).

Surat Tagihan Pajak

10. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja dihitung oleh PT. Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, berdasarkan 
laporannya bertanggal 7 Maret 2017 dengan asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tahun 2016 Tahun 2015
Metode perhitungan : Projected Unit Credit Method Projected Unit Credit Method
Tingkat diskonto : 8,82% 8,96%
Tingkat kenaikan gaji : 5,00% 6,00%
Usia pensiun normal : 56 tahun 56 tahun

Status pendanaan :

2016 2015
Aset dan liabilitas
Nilai kini liabilitas (34.484.000) (391.059.000)
Nilai wajar aset program - -
Status pendanaan (34.484.000) (391.059.000)
Biaya jasa lalu yang belum diakui -Non Vested - -
Kerugian aktuaria yang belum diakui - -
Liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan (34.484.000) (391.059.000)

Jumlah yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut :

2016 2015
Biaya jasa kini 13.351.000 221.001.000
Biaya jasa lalu karena perubahan manfaat - (18.402.000)
Biaya jasa lalu karena kurtailmen (367.625.000) -
Biaya bunga 2.019.000 16.593.000
Beban (pendapatan) yang diakui pada laporan laba rugi (352.255.000) 219.192.000
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10.    Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

Rekonsiliasi aset (liabilitas) periode berjalan :

2016 2015
Liabilitas (391.059.000) (202.236.000)
Pendapatan (beban) yang diakui pada laporan laba rugi 352.255.000 (219.192.000)
Penghasilan yang diakui pada komprehensif lain 4.320.000 30.369.000
Liabilitas (34.484.000) (391.059.000)

11. Modal Saham

Susunan pemegang saham berdasarkan catatan yang dibuat oleh PT. Sinartama Gunita, biro administrasi efek untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut :

31 Desember 2016 Jumlah saham
ditempatkan dan Persentase

disetor penuh kepemilikan Jumlah
PT. Duta Investama Nusantara 169.507.000 77,05% 8.475.350.000
Efendi Leman 11.059.600 5,03% 552.980.000
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%) 39.433.400 17,92% 1.971.670.000
Jumlah 220.000.000 100,00% 11.000.000.000

31 Desember 2015 Jumlah saham
ditempatkan dan Persentase

disetor penuh kepemilikan Jumlah
PT. Duta Investama Nusantara 92.753.500 84,32% 9.275.350.000
Efendi Leman 5.529.800 5,03% 552.980.000
Lain-lain (masing-masing dibawah 5%) 11.716.700 10,65% 1.171.670.000
Jumlah 110.000.000 100,00% 11.000.000.000

Perubahan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2016 berdasarkan Akta No. 24 tanggal 29 Juni 
2016 yang dibuat oleh Notaris Mina Ng, S.H., SPN., M.Kn.,dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-
AH.01.03-0063603 tanggal 1 Juli 2016.  Perubahan antara lain meliputi perubahan anggaran dasar untuk pemecahan 
nilai nominal (stock split) dengan rasio pemecahan nilai nominal saham sebesar 1 : 2 (satu banding dua) dari 
sebelumnya nilai nominal saham Rp. 100 per lembar saham menjadi Rp. 50 per lembar saham.
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12. Tambahan Modal Disetor

2016 2015
Agio saham 6.000.000.000 6.000.000.000
Biaya emisi saham (1.784.434.315) (1.784.434.315)
Pengampunan pajak 50.000.000 -
Jumlah tambahan modal disetor - bersih 4.265.565.685 4.215.565.685

Akun pengampunan pajak merupakan pencatatan atas program pengampunan pajak yang diikuti oleh Perusahaan 
(lihat Catatan 6).

13. Saldo Laba Dicadangkan

Berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas, Perusahaan diharuskan untuk membuat penyisihan cadangan wajib 
hingga sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh.

Saldo laba yang dicadangkan pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 dengan rincian sebagai berikut :

2016 2015
Saldo awal 146.324.338 146.324.338
Penambahan - -
Saldo akhir 146.324.338 146.324.338

Perusahaan tidak melakukan penyisihan atas laba di tahun 2016 dan 2015, karena Perusahaan mengalami kerugian.

14. Pendapatan 

2016 2015
Penjualan batu bara

Pihak ketiga 464.827.400 152.500.000
Jumlah 464.827.400 152.500.000

Rincian penjualan Perusahaan kepada pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih adalah sebagai 
berikut :

2016 2015
CV. Selaras Jaya Kencana 185.000.000 -
Bapak Handri Jafar 183.000.000 -
PT. Tedco Agri M 56.327.400 -
PT. Terra Resources - 152.500.000
Jumlah 424.327.400 152.500.000
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15. Beban Pokok Penjualan

2016 2015
Pembelian batu bara

Pihak ketiga 409.957.410 147.500.000
Jumlah 409.957.410 147.500.000

Rincian pembelian Perusahaan kepada pihak ketiga yang melebihi 10% dari jumlah beban pokok pendapatan bersih 
adalah sebagai berikut :

2016 2015
PT. Terra Resources 383.724.910 -
CV. Selaras Jaya Kencana - 147.500.000
Jumlah 383.724.910 147.500.000

16. Beban Usaha

2016 2015

Beban penjualan
Gaji dan tunjangan 996.532.000 1.228.170.000
Sewa 194.700.000 197.081.700
Promosi 55.460.075 47.004.900
Jumlah 1.246.692.075 1.472.256.600

Beban umum dan administrasi
Gaji dan tunjangan 530.740.167 781.583.232
Keanggotaan 91.300.000 94.300.000
Jasa profesional 89.650.000 94.211.040
Jamsostek 82.758.130 92.007.600
Pengobatan 75.921.133 37.121.114
Perijinan dan surat-surat 50.076.924 70.050.000
Bahan bakar, parkir dan tol 25.183.200 1.181.620
Alat tulis kantor 13.880.000 12.235.000
Pajak lainnya 1.000.000 51.239.312
Penyusutan 1.000.000 1.999.994
Imbalan kerja - 219.192.215
Service charge - 10.218.300
Telepon - 4.000.000
Lain-lain 25.000.000 -
Jumlah 986.509.554 1.469.339.427

Jumlah 2.233.201.629 2.941.596.027
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17. Pendapatan (Beban) Lain-lain

2016 2015
Pendapatan kurtailmen atas imbalan kerja 352.255.000 -
Surat tagihan pajak (566.930) (1.281.210)
Lain-lain (1.027) 56.838.063
Jumlah 351.687.043 55.556.853

18. Informasi Segmen

2016 2015
Penjualan batu bara 464.827.400 152.500.000
Jumlah 464.827.400 152.500.000

2016 2015
Pembelian batu bara 409.957.410 147.500.000
Jumlah 409.957.410 147.500.000

Pendapatan

Beban Pokok Penjualan

2016 2015
Jumlah aset 20.929.026.816 20.929.026.816
Jumlah liabilitas 891.222.334 891.222.334
Jumlah aset bersih 20.037.804.482 20.037.804.482

Laba bruto 54.869.990 5.000.000
Rugi sebelum pajak penghasilan (2.216.366.756) (2.876.875.254)
Rugi tahun berjalan (3.478.303.196) (2.165.639.867)
Jumlah beban komprehensif lain tahun berjalan (3.482.655.446) (2.135.270.867)
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19. Laba (rugi) bersih per saham

Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa 
yang beredar pada tahun bersangkutan.

Saham Saham
Diterbitkan Beredar

1 Januari 2016 110.000.000 110.000.000
2 Agustus 2016 220.000.000 220.000.000

Perhitungan rata-rata tertimbang :
(110.000.000 x 214/366) =   64.316.939,89
(220.000.000 x 152/366) = 91.366.120,22

Rugi bersih (3.478.303.196)
Rugi per saham (22,34)

31 Desember 2016

Saham Saham
Diterbitkan Beredar

1 Januari 2015 110.000.000 110.000.000

Perhitungan rata-rata tertimbang :
(110.000.000 x 365/365) = 110.000.000

Rugi bersih (2.165.639.867)
Rugi per saham (19,69)

31 Desember 2015

20. Manajemen Risiko Keuangan

Berbagai aktivitas Perusahaan menyebabkan Perusahaan terekspos terhadap risiko keuangan: risiko pasar (termasuk 
risiko nilai tukar mata uang asing). Kebijakan keuangan Perusahaan dari fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar mata 
uang asing serta meminimalisir potensi kerugian yang dapat berdampak pada risiko keuangan Perusahaan.

Faktor-faktor risiko keuangan

Risiko nilai tukar mata uang asing

Perusahaan terekspos risiko nilai tukar mata uang asing yang terutama timbul dari aset dan liabilitas moneter yang 
diakui dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang fungsional entitas yang bersangkutan. Sebagian dari risiko 
ini dikelola menggunakan lindung nilai natural yang berasal dari aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
yang sama.

Aset dan liabilitas moneter bersih dalam mata uang asing disajikan pada Catatan 22.
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20.    Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)

Pengelolaan modal

Tujuan Perusahaan ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan kelangsungan usaha Perusahaan serta
memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan 
hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal, dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan
dan efisiensi modal Perusahaan, profitabilitas masa sekarang dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, 
proyeksi belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis.

Nilai wajar instrumen keuangan

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

31 Desember 2016 Nilai Estimasi Nilai
Tercatat Wajar

Aset Keuangan
Kas dan bank 11.709.646.124 11.709.646.124

Jumlah Aset Keuangan 11.709.646.124 11.709.646.124

31 Desember 2015 Nilai Estimasi Nilai
Tercatat Wajar

Aset Keuangan
Kas dan bank 2.958.364.496 2.958.364.496
Piutang usaha 16.706.345.404 16.706.345.404

Jumlah Aset Keuangan 19.664.709.900 19.664.709.900

21. Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan
pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Hasil 
aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Estimasi, asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh 
signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

Penyusutan  aset tetap

Manajemen menentukan estimasi masa manfaat dan beban penyusutan dari aset tetap yang dimiliki Perusahaan.
Perubahan asumsi akan berdampak pada tarif depresiasi atas aset tetap. Manajemen akan menyesuaikan beban
penyusutan jika masa manfaatnya berbeda dari estimasi sebelumnya atau manajemen akan menghapusbukukan atau 
melakukan penurunan nilai atas aset yang secara teknis telah usang atau aset non-strategis yang dihentikan
penggunaannya atau dijual.

Pajak penghasilan

Perusahaan beroperasi di bawah peraturan perpajakan di Indonesia. Pertimbangan yang signifikan diperlukan untuk 
menentukan provisi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Apabila keputusan final atas pajak tersebut 
berbeda dari jumlah yang pada awalnya dicatat, perbedaan tersebut akan dicatat di laporan laba rugi pada periode 
dimana hasil tersebut dikeluarkan.
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21.    Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja

Nilai kini liabilitas imbalan kerja tergantung pada sejumlah faktor yang ditentukan dengan menggunakan asumsi 
aktuaria. Asumsi yang digunakan dalam menentukan biaya bersih untuk pensiun termasuk tingkat pengembalian 
jangka panjang yang diharapkan atas aset program dan tingkat diskonto yang relevan. Setiap perubahan dalam 
asumsi ini akan berdampak pada nilai tercatat liabilitas imbalan kerja.

Asumsi tingkat pengembalian yang diharapkan atas aset program ditentukan secara seragam, dengan
mempertimbangkan pengembalian historis jangka panjang, alokasi aset dan perkiraan masa depan atas 
pengembalian investasi jangka panjang.

Asumsi penting lainnya untuk liabilitas imbalan kerja sebagian didasarkan pada kondisi pasar saat ini.

22. Aset atau Liabilitas Moneter Bersih dalam Mata Uang Asing

USD Ekuivalen Rupiah USD Ekuivalen Rupiah
Aset

Kas dan bank 121.903,04 1.637.889.243 201.267,87 2.776.490.265
Liabilitas - - - -
Aset bersih 121.903,04 1.637.889.243 201.267,87 2.776.490.265

20152016

Ekuivalen ke dalam Rupiah atas aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
tersebut di atas dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 dan
2015, tidak termasuk keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari nilai wajar instrumen derivatif apabila 
instrumen tersebut dinilai dengan nilai wajarnya pada tanggal laporan ini.

23. Peristiwa Penting Setelah Periode Laporan

Pembelian batubara 16.000 MT (uang muka untuk 8.000 MT x Rp. 655.000) telah dibatalkan dan uang muka yang 
telah dibayarkan Perusahaan dikembalikan seluruhnya pada tanggal 27 Februari 2017 (lihat Catatan 5).










