
KETERBUKAAN INFORMASI 
 
Sehubungan dengan rencana perseroan untuk melakukan pembelian kembali saham yang dikeluarkan, 
sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
Nomor Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 2010. 
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INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PEMBELIAN 

KEMBALI SAHAM PERSEROAN 
 
Bersama ini Perseroan merencanakan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah 
dikeluarkan dan dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan mengacu pada Peraturan Bapepam dan LK 
Nomor XI.B.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-105/BL/2010 tanggal 13 April 
2010, dan sesuai dengan ketentuan pasal 37 dan pasal 39 UUPT No. 40 tahun 2007, tanpa melanggar 
ketentuan pasal 91, 92, 95, dan 96 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 
 
Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil 
dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan. Jumlah yang dibeli 
kembali tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor oleh 
Perseroan. 
 
Perkiraan Jadwal : 
Jadwal pembelian kembali saham : 16 Desember 2016 – 15 Desember 2017 atau setelah tercapainya 
jumlah saham yang direncanakan untuk dibeli kembali. 
 
Perkiraan Biaya: 
Biaya pembelian diperkirakan Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) 
 
Jumlah nilai nominal saham: 
Maksimal saham yang dibeli adalah sebanyak 69.074.500 lembar saham dengan harga beli maksimal 
sebesar Rp 360,- per lembar, sehingga nilai nominal maksimal pembelian adalah sebesar Rp 
24.866.658.000,- (Dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus lima puluh 
delapan ribu rupiah). 
  



 

LATAR BELAKANG 

 
 

Perseroan telah menunjukkan kinerja yang positif selama sepuluh tahun terakhir dimana penjualan dan 
laba telah meningkat secara konsisten. Namun transaksi perdagangan saham perseroan di bursa belum 
menunjukkan peningkatan yang berarti. Perseroan telah menyampaikan kinerja yang positif, melakukan 
pembagian dividen yang meningkat dari tahun ke tahun, dan mengumumkan berbagai pencapaian yang 
positif untuk meningkatkan minat investor dalam menggairahkan perdagangan saham perseroan di 
bursa. Namun semua itu belum cukup untuk meningkatkan peredaran dan transaksi saham perseroan. 
 
Untuk itu, Perseroan berencana untuk melakukan aksi korporasi yang dapat meningkatkan jumlah 
saham yang beredar di bursa, yaitu dengan menawarkan pembelian kembali saham dari para pemegang 
saham, terutama pemegang saham yang masih memegang dalam bentuk warkat, untuk kemudian dapat 
di-register-kan ke Bursa Efek Indonesia (scriptless) dan dijual kembali secara lebih luas kepada para 
investor. 
 
Perseroan berkeyakinan dengan aksi korporasi ini, maka akan lebih banyak saham beredar aktif di bursa 
dan diperdagangkan dengan aktif, sehingga akan lebih meningkatkan likuiditas saham dan kepercayaan 
investor terhadap Perseroan. Dengan demikian, harga saham Perseroan akan lebih mencerminkan nilai 
fundamental Perusahaan dan menarik lebih banyak investor untuk memiliki saham Perseroan. 
 

PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERUSAHAAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN 
PEMBELIAN KEMBALI SHAAM DAN DAMPAK ATAS BIAYA PEMBIAYAAN PERSEROAN 

 
Perseroan yakin bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan ini tidak akan menyebabkan 
adanya penurunan pendapatan Perseroan dan tidak ada dampak signifikan terhadap biaya pembiayaan 
Perseroan, karena Pembelian Kembali Saham Perseroan ini menggunakan sebagian saja dari saldo laba 
yang belum dicadangkan. 
 

PROFORMA LABA PER SAHAM PERUSAHAAN SETELAH RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM 
DILAKSANAKAN, DENGAN MEMPERHITUNGKAN MENURUNNYA PENDAPATAN 

 
Berikut ini kami sajikan perhitungan dampak rencana pembelian kembali saham atas neraca dan laba 
rugi posisi 30 September 2016. 
 
Proforma Keuangan Sebelum Pembelian Kembali 

(30 September 2016) 
Dampak Setelah Pembelian 

Kembali 
Jumlah Aset  384.491.089.124   (22.794.436.500)  361.696.652.624  
Laba Periode Berjalan  15.010.452.570   (78.000.000)  14.932.452.570  
Ekuitas  167.055.167.858   (22.794.436.500)  144.260.731.358  
Laba per saham  21,73   (0,11)  21,62  
Tingkat Pengembalian Aset 3,90%  4,13% 
Tingkat Pengembalian Ekuitas 8,99%  10,35% 
 



PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI SAHAM 

 
Harga pembelian kembali saham perseroan akan dilakukan pada harga yang lebih rendah atau sama 
dengan harga sebelumnya. Batas harga pembelian kembali saham perusahaan paling tinggi sebesar 
harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek Indonesia selama 90 (sembilan 
puluh) hari terakhir sebelum tanggal pembelian kembali saham oleh perusahaan dan maksimal Rp 360,- 
per lembar. 
 

PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM 

 
Sesuai dengan pasal 39, UUPT No. 40 tahun 2007, maka jangka waktu pembelian kembali saham 
perusahaan adalah paling lama satu tahun. Untuk itu, jangka waktu pembelian kembali saham 
Perseroan dalam hal ini dibatasi paling lama satu tahun dari tanggal 15 Desember 2016. Dalam hal 
jumlah saham yang dibeli kembali telah mencapai jumlah yang direncanakan, maka dengan sendirinya 
batas waktu pembelian dianggap berakhir.  
 

METODE YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBELI KEMBALI SAHAM 

 
1. Pembelian kembali saham dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan/atau 

diluar Bursa Efek. 
2. Saham yang dibeli adalah saham yang tercatat di BEI. 
3. Perseroan akan menunjuk satu perusahaan Sekuritas yang tercatat di BEI untuk melakukan 

pembelian kembali saham perseroan sesuai dengan periode yang ditetapkan. 
4. Harga penawaran harus lebih rendah atau sama dengan : (a) harga transaksi yang terjadi 

sebelumnya; (b) harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek 
Indonesia selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir; dan (c) Rp 360,- per lembar. 

5. Pihak sebagai berikut : 
1) Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang Saham Utama Perusahaan; 
2) Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan 

usahanya dengan Perusahaan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi 
orang dalam; atau  

3) Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana 
dimaksud dalam butir 1) atau 2) ; 

dilarang melakukan transaksi atas saham Perusahaan tersebut pada hari yang sama dengan 
pembelian kembali saham atau penjualan saham hasil pembelian kembali yang dilakukan oleh 
Perusahaan melalui Bursa Efek. 

 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MENGENAI PENGARUH PEMBELIAN KEMBALI 

SAHAM TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN PERTUMBUHAN PERSEROAN DI MASA MENDATANG 
 
Manajemen berkeyakinan bahwa pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan tidak akan 
berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan pertumbuhan Perseroan di masa mendatang. 
Pembelian Kembali Saham Perseroan dilakukan hanya untuk batas waktu tertentu, dengan nilai dibawah 
nilai saldo laba yang belum dicadangkan. Pembelian Kembali Saham Perseroan akan meningkatkan Laba 



Bersih per saham (EPS) dan jumlah pembagian dividen kepada pemegang saham. Selanjutnya, Perseroan 
berencana untuk melepaskan kembali saham yang telah di registerkan untuk menambah likuiditas 
saham Perseroan di bursa efek, yang akan juga meningkatkan minat investor pada saham perusahaan. 
 

RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM YANG AKAN DIBELI KEMBALI 

 
Perseroan berencana untuk menyimpan saham hasil Pembelian Kembali sebagai Saham Treasury. 
Terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Pembelian Kembali Saham Perseroan, maka 
Perseroan akan melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali dengan cara: 

1. Dijual baik melalui Bursa Efek maupun diluar Bursa Efek; atau 
2. Pelaksanaan program Employee/Manajemen Stock Option. 

Saham yang telah dibeli kembali tidak akan digunakan Perseroan untuk mengeluarkan suara dalam 
Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak untuk diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang 
harus dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, saham dimaksud tidak berhak atas 
pembagian dividen selama masih dimiliki oleh Perseroan. 
 
 
 
 
  


