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Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan 
kelengkapan informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan 
menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka, semua informasi material 
sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini) 
telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan. 
 

 
 

  

Transaksi (sebagaimana didefinisikan dalam Keterbukaan Informasi ini) tidak mengandung 
benturan kepentingan sebagaimana didefinisikan pada POJK 42/2020.  
 
 

 
Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 Agustus 2021



 
 

 1 

I. PENDAHULUAN 
 
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan sehubungan 
dengan transaksi investasi dalam saham PT Sumber Indahperkasa (selanjutnya disebut “SIP”), pihak 
terafiliasi, oleh PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) 
yang merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan transaksi 
material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. 

 

Pada tanggal 26 Agustus 2021, SIP telah menerbitkan saham baru sebanyak 542.850 lembar saham 
yang setara dengan 47,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh SIP. Sehubungan dengan hal 
tersebut, berdasarkan Perjanjian Penyertaan Saham antara Perseroan dan SIP tanggal 26 Agustus 
2021, Perseroan telah setuju untuk melakukan investasi saham di SIP dengan mengambil bagian 
seluruh saham baru yang diterbitkan tersebut dengan nilai pasar sebesar Rp 4.350.000 per lembar 
saham atau nilai keseluruhan sebesar Rp 2.361.397.500.000 (selanjutnya disebut “Transaksi”). 

 

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi karena terdapat hubungan afiliasi (sebagaimana 
didefinisikan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK 42/2020) antara Perseroan dan SIP, 
sebagaimana dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II.E dari Keterbukaan Informasi ini.  
 

Transaksi juga merupakan transaksi material yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020. Meskipun nilai Transaksi di bawah 20% 
dari ekuitas Perseroan, namun Transaksi merupakan perolehan atas saham SIP di mana nilai 
pendapatan usaha SIP adalah sebesar 36,5% dari pendapatan usaha Perseroan, atau melebihi 20% 
sebagaimana batasan nilai material yang diatur pada pasal 3 ayat 2.d dalam POJK 17/2020. 
Perhitungan batasan nilai dijelaskan lebih lanjut pada Bagian II.F dari Keterbukaan Informasi ini. 
 
Transaksi ini tidak mengandung benturan kepentingan (sebagaimana dimaksud dalam POJK 
42/2020) dan tidak berpotensi mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan.  
 

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI  
 

A. Tanggal Transaksi 
 
26 Agustus 2021 

 
B. Objek Transaksi 

 
542.850 lembar saham baru SIP, dengan nominal sebesar Rp 1.000.000 per lembar 
saham, yang diterbitkan oleh SIP sesuai dengan keputusan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa SIP tanggal 26 Agustus 2021 dan diambil bagian seluruhnya oleh 
Perseroan sehingga Perseroan menjadi pemegang saham SIP dengan persentase 
kepemilikan sebesar 47,5%.  
 
Kepemilikan saham SIP setelah dilakukannya Transaksi adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Saham 

Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

Persentase 
Kepemilikan 

Jumlah Nilai 
Nominal 

(Dalam Rp Juta) 

PT Sawit Mas Sejahtera 600.000 52,5% 600.000 

Perseroan 542.850 47,5% 542.850 

Jumlah 1.142.850 100,0% 1.142.850 
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C. Nilai Transaksi 

 
Nilai Transaksi atas 542.850 lembar saham baru dalam SIP seluruhnya sebesar 
Rp 2.361.397.500.000 (atau Rp 4.350.000 per lembar saham) yang akan disetorkan oleh 
Perseroan secara bertahap. Setoran awal telah dilakukan oleh Perseroan sebesar 
Rp 725.000.000.000 pada tanggal 27 Agustus 2021. Sisa setoran modal akan dilakukan 
oleh Perseroan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIP (atau tanggal 26 November 2021). 
 

D. Pihak-pihak yang Melakukan Transaksi  

 
1. Perseroan 

 
Riwayat Singkat  
Perseroan didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 
tahun 1962 berdasarkan Akta No. 67 tanggal 18 Juni 1962 yang dibuat oleh Raden 
Kadiman, S.H., notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/3 tanggal 29 Agustus 
1963 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 83 tanggal 
15 Oktober 1963, Tambahan No 570. Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa 
Efek Indonesia pada tahun 1992.  
 
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir 
berdasarkan Akta No. 25 tanggal 29 Juli 2020 yang dibuat oleh Mochamad Nova 
Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, tentang perubahan Anggaran Dasar 
dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
No. 15/POJK.04/2020 dan No. 16/POJK.04/2020 dan penyesuaian Pasal 3 maksud 
dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 
tahun 2017. Perubahan tersebut telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam 
database Sistem Administrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran 
Dasar No. AHU-AH.01.03-0352702 tanggal 18 Agustus 2020. 
 
Kegiatan Usaha 
Kegiatan usaha Perseroan dan entitas anak meliputi pengembangan perkebunan, 
pertanian, perdagangan, pengolahan hasil perkebunan, serta bidang jasa 
pengelolaan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Hasil 
produksi Perseroan dan entitas anak meliputi hasil olahan kelapa sawit antara lain 
minyak goreng, lemak nabati dan margarin serta minyak kelapa sawit (“CPO“), inti 
sawit (“PK“), minyak inti sawit (“PKO“), cocoa butter substitute (“CBS“), fatty acids, 
glycerine, sabun dan biodiesel. 
 
Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat dengan kantor pusat di Plaza Sinar Mas 
Land, Menara II Lt. 28-30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telepon: (62 21) 
50338899, Fax: (62 21) 50389999. Kebun dan pabrik kelapa sawit Perseroan dan 
entitas anak berlokasi di Sumatera Utara, Jambi, Bangka, Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sedangkan pabrik pengolahannya 
berlokasi di Surabaya, Medan, Tarjun dan Marunda.  
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Kepemilikan Saham  
Kepemilikan saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Saham 

Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

Persentase 
Kepemilikan 

Jumlah Nilai 
Nominal 

(Dalam Rp Juta) 

PT Purimas Sasmita 2.653.897.571 92,4% 530.780 

Publik 218.295.795 7,6% 43.659 
Jumlah 2.872.193.366 100,0% 574.439 

 
Pengurusan dan Pengawasan 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut: 
 

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Franky Oesman Widjaja 

Wakil Komisaris Utama  : Muktar Widjaja 

Wakil Komisaris Utama : Rafael B. Concepcion, Jr. 

Komisaris : Ir. Lukmono Sutarto 

Komisaris Independen : Prof. DR. Teddy Pawitra 

Komisaris Independen : Prof. DR. Susiyati B. Hirawan 

Komisaris Independen : Ardhayadi, SE., MA 
 

Direksi 
Direktur Utama : Jo Daud Dharsono 

Wakil Direktur Utama  : Irwan Tirtariyadi 

Wakil Direktur Utama : Jimmy Pramono 

Direktur : Franciscus Costan 

Direktur : D. Agus Purnomo 

Direktur : DR. ING Gianto Widjaja 

Direktur : Yovianes Mahar 

 
2. SIP 

 
Riwayat Singkat 
SIP didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 
1989 berdasarkan Akta Notaris Julia Mensana, SH., Notaris di Bandar Lampung, 
No. 182 tanggal 31 Maret 1989, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman 
Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-5826.HT.01.01.TH.90 tanggal 
3 Oktober 1990 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 
tanggal 24 Januari 1997, Tambahan No 338.  
 
Anggaran dasar SIP telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan 
Anggaran Dasar terakhir diubah berdasarkan akta Notaris Sri Hidianingsih Adi 
Sugijanto, SH., Notaris di Jakarta, No. 23 tanggal 13 Agustus 2019, mengenai 
penyesuaian pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dengan Klasifikasi 
Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Perubahan tersebut telah disetujui 
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat 
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas No. AHU-
0078425.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 4 Oktober 2019. 
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Kegiatan Usaha 
Kegiatan usaha SIP dalam bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, industri 
pengolahan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, 
perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, 
aktivitas professional, ilmiah dan teknis. 
 
SIP berkedudukan di Jakarta Pusat dengan kantor pusat di Plaza Sinar Mas Land, 
Menara II Lt. 30, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telepon: (62 21) 
50338899, Fax: (62 21) 50389999. Lokasi perkebunan dan pabrik kelapa sawit 
terletak di Lampung dan Papua dan pabrik pengolahan hilir di Lampung. 
 
Kepemilikan Saham  
Kepemilikan saham SIP pada tanggal 30 Juni 2021 (sebelum Transaksi) adalah 
sebagai berikut: 
 

Pemegang Saham 
Saham 

Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

Persentase 
Kepemilikan 

Jumlah Nilai 
Nominal 

(Dalam Rp Juta) 

PT Sawit Mas Sejahtera 599.999 99,9998% 599.999 

PT Bumipermai Lestari* 1 0,0002% 1 
Jumlah 600.000 100% 600.000 

* Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa SIP pada tanggal 26 Agustus 2021, 
PT Bumipermai Lestari telah menjual dan/atau mengalihkan kepemilikan 1 (satu) lembar 
saham dalam SIP kepada PT Sawit Mas Sejahtera. 

 
Pengurusan dan Pengawasan 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi SIP saat ini adalah sebagai berikut: 
 

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama : Jo Daud Dharsono 

Komisaris : Carel Risakotta  

Komisaris : Yovianes Mahar 

Komisaris : Jimmy Pramono 

Komisaris : DR. ING Gianto Widjaja 

 
Direksi 
Direktur Utama : Drs. Syafriadi 

Direktur  : The Biao Leng 

Direktur : Iswanto Nadjaja 

Direktur : Drs. Susanto 

Direktur : Daniel Yosua Ramlan 

Direktur : Billy Gunawan 

Direktur : Aditya Gunawan 

Direktur : Ertin Tanuwandi 

Direktur : Wiwiek Budiono Muljono 

Direktur : Boy Yakobus Muliana 
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Ikhtisar Data Keuangan Penting 
Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting SIP berdasarkan Laporan Keuangan 
SIP untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah 
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & 
Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian. 
 

Posisi Keuangan 
(dalam miliar Rp) 

31 Desember 2020 31 Desember 2019 

Aset lancar 2.713,1 2.212,7 
Aset tidak lancar 2.265,1 2.287,1 

Total Aset 4.978,2 4.499,8 

Liabilitas jangka pendek 1.884,1 1.162,1 
Liabilitas jangka panjang 2.184,8 2.150,0 

Total Liabilitas 4.068,9 3.312,1 

Total Ekuitas 909,3 1.187,7 

 

Laba Rugi 
(dalam miliar Rp) 

2020 2019 

Penjualan  14.741,0 12.651,3 
Laba Kotor 1.660,8 717,2 
Laba Usaha 355,2 351,3 
Laba Bersih 99,7 209,7 

 
E. Sifat Hubungan Afiliasi 

 
Sesuai Pasal 1 POJK 42/2020, berikut adalah hubungan afiliasi antara Perseroan dan 
SIP.   

 
1. Hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak 

langsung oleh pihak yang sama di mana Perseroan dan SIP memiliki pemegang 
saham akhir yang sama yaitu Golden Agri-Resources Ltd, perusahaan publik yang 
tercatat di Bursa Singapura.  
 

2. Hubungan antara dua perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi 
atau Dewan Komisaris yang sama. Terdapat beberapa pihak yang sama yang menjabat 
sebagai anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dari Perseroan dan SIP. 
 

Nama Perseroan SIP 

Jo Daud Dharsono 
Jimmy Pramono 

Direktur Utama 
Wakil Direktur Utama 

Komisaris Utama 
Komisaris 

Yovianes Mahar Direktur Komisaris 
DR. ING Gianto Widjaja Direktur  Komisaris 

 
F. Sifat Transaksi Material 

 
Berikut adalah perhitungan batasan nilai material sebagaimana diatur pada Pasal 3 
POJK 17/2020, yang didasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk 
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP 
Mirawati Sensi Idris dan laporan keuangan SIP untuk tahun yang berakhir pada tanggal 

31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang 
& Rekan.   
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(dalam miliar Rp) Nilai Transaksi SIP Perseroan Prosentase 

Ekuitas 2.361,4  12.523,7 18,9% 
Aset   4.978,2 35.026,2 14,2% 
Laba Bersih  99,7 1.539,8 6,5% 
Pendapatan Usaha 
(Penjualan Bersih) 

 14.741,0 40.434,3 36,5% 

 
Meskipun nilai Transaksi di bawah 20% dari ekuitas Perseroan, namun Transaksi 
merupakan perolehan atas saham SIP di mana nilai pendapatan usaha SIP adalah sebesar 
36,5% dari pendapatan usaha Perseroan, atau melebihi 20% sebagaimana batasan nilai 
material yang diatur pada pasal 3 ayat 2.d POJK 17/2020. Dengan demikian, Transaksi 
merupakan transaksi material yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. 

 
III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN 

 
A. Penilai Independen yang Ditunjuk 

 
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto & Rekan (selanjutnya 
disebut “KR”) untuk memberikan pendapat sebagai penilai independen atas nilai pasar 
saham SIP dan kewajaran Transaksi sesuai dengan surat penugasan No. KR/210625-002 
tanggal 25 Juni 2021 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan. KR merupakan 
Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang 
pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”) dengan Surat Tanda 
Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB01/PM.22/2018 (penilai 
bisnis). 
 

B. Pendapat Pihak Independen 

 
1.  Laporan Penilaian 100% saham SIP 

 
Berikut adalah ringkasan laporan penilaian atas 100% saham SIP sebagaimana 
dituangkan dalam laporan KR No. 00103/2.016-00/BS/01/0382/1/VIII/2021 tanggal 
25 Agustus 2021: 
 
Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi 
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan SIP. 

 
Objek Penilaian 
Objek Penilaian adalah nilai pasar 100,00% saham SIP. 
 
Tujuan Penilaian 
Tujuan Penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen 
tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah 
pada tanggal 31 Desember 2020. 
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Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok 
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum 
bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai 
dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini. 
 
Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas 
didasarkan pada proyeksi laporan keuangan SIP yang disusun oleh manajemen SIP. 
Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan 
berdasarkan kinerja SIP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana 
manajemen di masa yang akan datang. KR telah melakukan penyesuaian terhadap 
proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan 
kinerja SIP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, 
tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KR lakukan terhadap target kinerja SIP 
yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty). 
KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan 
keuangan berdasarkan kinerja historis SIP dan informasi manajemen SIP terhadap 
proyeksi laporan keuangan SIP tersebut. KR juga bertanggung jawab atas laporan 
penilaian SIP dan kesimpulan nilai akhir. 
 
Dalam penugasan penilaian ini, KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan 
kewajiban Perseroan. KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai 
dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun 
yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam 
penilaian. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, 
memutakhirkan (update) pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi 
serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. 
 
Dalam melaksanakan analisis, KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, 
kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-
informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan dan SIP atau yang tersedia 
secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan 
dan KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen 
terhadap informasi-informasi tersebut. KR juga bergantung kepada jaminan dari 
manajemen Perseroan dan SIP bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang 
menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap 
atau menyesatkan. 
 
Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi 
sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi 
tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR tidak 
bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KR maupun segala 
kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh 
ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KR peroleh menjadi tidak lengkap 
dan/atau dapat disalahartikan. 
 
Karena hasil dari penilaian KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang 
mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan 
mengubah hasil dari penilaian KR. Oleh karena itu, KR sampaikan bahwa perubahan 
terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan 
bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan 
penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, 
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KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan 
kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil 
penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya 
perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian 
Objek Penilaian bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang 
terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat 
mempengaruhi operasional Perseroan dan SIP. 
 
Pekerjaan KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan 
tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau 
pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan 
tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam 
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau 
pelanggaran hukum. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status 
hukum SIP berdasarkan anggaran dasar SIP. 
 
Penilaian ini dilakukan dalam kondisi yang tidak menentu, antara lain, namun tidak 
terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian akibat adanya pandemi wabah Covid-
19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam penggunaan hasil penilaian, khususnya 
berkenaan perubahan yang terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal 
penggunaan hasil penilaian. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa 
yang terjadi setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap 
hasil penilaian. 
 
Pendekatan Penilaian yang Digunakan 
Penilaian Objek Penilaian didasarkan pada analisis internal dan eksternal. Analisis 
internal akan berdasarkan pada data yang disediakan oleh manajemen, analisis 
historis atas laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi komprehensif SIP, 
pengkajian atas kondisi operasi dan manajemen serta sumber daya yang dimiliki SIP. 
Prospek SIP di masa yang akan datang KR evaluasi berdasarkan rencana usaha serta 
proyeksi laporan keuangan yang diberikan oleh manajemen yang telah KR kaji 
kewajaran dan konsistensinya. Analisis eksternal didasarkan pada kajian singkat 
terhadap faktor-faktor eksternal yang dipertimbangkan sebagai penggerak nilai 
(value drivers) termasuk juga kajian singkat atas prospek dari industri yang 
bersangkutan. 

 
Dalam mengaplikasikan metode penilaian untuk menentukan indikasi nilai pasar 
suatu “business interest” perlu mengacu pada laporan keuangan (laporan posisi 
keuangan dan laporan laba rugi komprehensif) yang representatif, oleh karenanya 
diperlukan penyesuaian terhadap nilai buku laporan posisi keuangan dan normalisasi 
keuntungan laporan laba rugi komprehensif yang biasanya disusun oleh manajemen 
berdasarkan nilai historis. Betapapun nilai buku suatu perusahaan yang direfleksikan 
dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif adalah nilai 
perolehan dan tidak mencerminkan nilai ekonomis yang dapat sepenuhnya dijadikan 
acuan sebagai nilai pasar saat penilaian tersebut. 
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Metode Penilaian yang Digunakan 
 
Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode 
diskonto arus kas (discounted cash flow [DCF] method), metode pembanding 
perusahaan tercatat di bursa efek (guideline publicly traded company method), dan 
metode kapitalisasi kelebihan pendapatan (capitalized excess earning method). 
 
Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang 
dilaksanakan oleh SIP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan 
perkiraan atas perkembangan usaha SIP. Dalam melaksanakan penilaian dengan 
metode ini, operasi SIP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan 
usaha SIP. Arus kas yang dihasilkan berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai 
kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah 
total nilai kini dari arus kas tersebut. 
 
Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian 
ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi 
mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun 
diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai 
data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh PT Buana Indah Mandiri dan 
PT Mitrakarya Agroindo. 
 
Metode kapitalisasi kelebihan pendapatan yang digunakan dalam penilaian SIP 
merupakan metode penilaian yang berdasarkan pada pendekatan aset. Dengan 
metode ini, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi 
nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai 
pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). 
 
Selain aset berwujud, nilai pasar aset tak berwujud seperti hak paten, lisensi, biaya 
riset dan pengembangan, karyawan yang telah terlatih dan siap bekerja dan daftar 
langganan, juga harus dihitung. Nilai pasar aset tak berwujud tersebut diperoleh 
dengan melakukan penilaian terhadap tiap-tiap aset tersebut secara terpisah. Nilai 
pasar ekuitas (net worth) kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara 
nilai seluruh aset dan liabilitas yang telah disesuaikan. 
 
Sebagai langkah selanjutnya perlu dihitung arus kas bersih dari perusahaan yang 
dinilai. Selisih antara arus kas bersih dengan pendapatan yang diharapkan 
merupakan kelebihan pendapatan yang dihasilkan oleh aset berwujud bersih. Nilai 
aset takberwujud kemudian dihitung dengan cara mengkapitalisasikan kelebihan 
pendapatan tersebut dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai. Langkah berikutnya 
adalah menghitung indikasi nilai pasar saham dengan menjumlahkan nilai aset 
berwujud bersih dan nilai aset takberwujud.  
 
Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KR anggap paling sesuai untuk 
diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen 
Perseroan dan SIP. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan 
dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda. 
 
Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi 
dengan melakukan pembobotan. 
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Kesimpulan Penilaian 
Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KR terima dan 
dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi 
penilaian, maka menurut pendapat KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 
31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 2.676,49 miliar. 
 

2. Ringkasan Pendapat Kewajaran Transaksi 
 

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi sebagaimana 
dituangkan dalam laporan KR No. 00104/2.0162-00/BS/01/0382/1/VIII/2021 tanggal 
26 Agustus 2021 dengan ringkasan sebagai berikut: 

 
Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi 
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan SIP. 
 
Objek Transaksi Pendapat Kewajaran 
Objek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah transaksi dimana 
SIP telah menyetujui penerbitan saham baru sebanyak 542.850 lembar saham 
dengan nilai nominal lembar saham sebesar Rp 1,00 juta dan Perseroan telah setuju 
untuk melakukan investasi saham di SIP dengan mengambil bagian seluruh saham 
baru yang telah diterbitkan oleh tersebut dengan nilai pasar sebesar Rp 4,35 juta per 
lembar saham atau nilai keseluruhan sebesar Rp 2,36 triliun. 
 
Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran 
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah 
untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran 
Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu 
POJK 42/2020 dan POJK 17/2020. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang “Penilaian dan Penyajian Laporan 
Penilaian Bisnis di Pasar Modal” tanggal 25 Mei 2020 (selanjutnya disebut “POJK 
35/2020”) serta Standar Penilaian Indonesia (selanjutnya disebut “SPI”) 2018. 
 
Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok 
Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan 
informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR 
telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, 
dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum 
Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan 
atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran 
informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut 
dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung 
kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-
fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi 
tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas 
perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan 
data dan informasi tersebut. 
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Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaki 
disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi 
laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah 
menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada 
penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja 
Perseroan. 
 
KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR 
juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa 
yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan 
pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, 
atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek 
hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya 
ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas 
Transaksi bersifat non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka 
untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat 
mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh 
informasi atas status hukum Perseroan dan SIP berdasarkan anggaran dasar 
Perseroan dan SIP. 
 
Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau 
pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan 
tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam 
pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau 
pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada 
dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi 
lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta 
pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi. 
 
Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, 
kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait 
dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan. 
 
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, 
seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak 
yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah 
dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan 
informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 
 
Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan 
sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis 
lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan 
kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. 
Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan 
mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap. 
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KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai 
dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang 
berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam 
penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk 
menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya 
perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal 
laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran 
telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat 
Kewajaran. 
 
Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan 
yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, 
namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan 
maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum 
bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia 
dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini 
dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan 
terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas 
Transaksi mungkin berbeda. 
 
Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini dilakukan dalam kondisi yang tidak 
menentu, antara lain, namun tidak terbatas pada, tingginya tingkat ketidakpastian 
akibat adanya pandemi wabah Covid-19. Prinsip kehati-hatian diperlukan dalam 
penggunaan Laporan Pendapat Kewajaran, khususnya berkenaan perubahan yang 
terjadi dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal penggunaan Laporan Pendapat 
Kewajaran. Perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi 
setelah tanggal laporan ini akan berpengaruh secara material terhadap kesimpulan 
Pendapat Kewajaran. 
 
Pendekatan dan Prosedur Pendapatan Kewajaran 
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis 
melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal 
sebagai berikut: 
 

 Analisis atas Transaksi; 

 Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan  

 Analisis atas Kewajaran Transaksi. 
 
Kesimpulan Pendapat Kewajaran 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang 
diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, 
penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam 
Laporan Pendapat Kewajaran ini, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar. 
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IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI  

 
A. Alasan dan Latar Belakang Dilakukannya Transaksi 

 
Minyak sawit merupakan minyak serba guna dan dapat diolah menjadi beragam 
produk yang luas mulai dari pangan, produk pembersih, kosmetik hingga bio-energi.  
Kebutuhan konsumen akan produk-produk berbahan dasar minyak sawit semakin 
berkembang ke arah produk yang lebih sehat dan diproduksi secara berkelanjutan.  
 
Sebagai pemain agribisnis yang terintegrasi, Perseroan melihat prospek industri yang 
positif didukung oleh pasar yang luas dan permintaan yang kuat, sehingga Perseroan 
berupaya untuk terus berkembang dengan meningkatkan kapabilitas dalam 
pengembangan portofolio produk sawit yang bernilai tambah tinggi. Penerapan 
strategi ini antara lain dilakukan melalui investasi saham di SIP, yang memiliki bisnis 
hilir yang kuat di Sumatera bagian selatan (Lampung) yang bukan merupakan wilayah 
operasional Perseroan. Hal ini secara strategis diharapkan dapat mendukung 
Perseroan dalam hal memastikan ketersediaan pasokan produk ketika permintaannya 
semakin meningkat (terutama dari produk bermerek dan biodiesel). Dengan demikian, 
diharapkan Perseroan dapat memperluas cakupan operasionalnya dan meningkatkan 
daya saing melalui upaya sinergi dengan SIP.  
 
Pada akhirnya, Transaksi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan di 
industri kelapa sawit di Indonesia dan secara tidak langsung dapat mendorong 
peningkatan kinerja Perseroan, yang pada akhirnya dapat menciptakan nilai tambah 
bagi para pemegang saham. 

 
B. Pertimbangan dan Alasan Dilakukannya Transaksi Dibandingkan dengan Transaksi 

Lain yang Sejenis yang Tidak Dilakukan dengan Pihak Afiliasi 
 
Sebagaimana disampaikan di atas, SIP memiliki lokasi pabrik dan kebun yang strategis 
di Lampung, di mana Perseroan tidak memiliki wilayah operasional di Sumatera bagian 
selatan. Pabrik rafinasi SIP juga didukung oleh tersedianya akses pelabuhan sendiri 
(jetty) sehingga proses logistiknya menjadi efisien.  
 
Berada dalam satu grup kepemilikan, SIP menerapkan standar pengelolaan kebun dan 
pabrik rafinasi yang tinggi, setara dengan Perseroan, baik dari sisi operasional maupun 
keberlanjutan. Dengan demikian, Perseroan berkeyakinan bahwa aset SIP memiliki 
kualitas yang baik sehingga tidak memerlukan penyesuaian operasional seperti halnya 
jika Perseroan berinvestasi pada pihak lain. Pada akhirnya, diharapkan sinergi bisnis 
dapat berjalan lancar, memperkuat posisi Perseroan di industri, dan memberikan 
kontribusi positif bagi kinerja Perseroan. 

 
V. PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN 

 
Pengaruh Transaksi pada kondisi keuangan Perseroan dapat dilihat pada proforma ikhtisar 
posisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah Transaksi yang disusun berdasarkan 
laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tahun 
31 Desember 2020 sebagaimana pada tabel berikut. 
 



 
 

 14 

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proforma adalah sebagai berikut: 

 Transaksi selesai dilakukan pada tanggal 31 Desember 2020; 

 Nilai Transaksi yaitu setoran saham pada SIP adalah sebesar Rp 2.361,4 miliar untuk 
542.850 lembar saham SIP; 

 Karena setelah Transaksi, kepemilikan Perseroan atas 542.850 lembar saham SIP 
setara dengan 47,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh SIP, maka investasi 
dalam SIP dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dan laporan keuangan SIP 
tidak dikonsolidasikan dalam proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan; 
dan 

 Sumber dana berasal dari saldo kas internal Perseroan. 
 

(dalam miliar Rp) 
Sebelum 
Transaksi 

Nilai Transaksi 
Proforma  

Setelah Transaksi 

Aset lancar 18.611,8 (2.361,4) 16.250,4 
Aset tidak lancar 16.414,4 2.361,4 18.775,8 

Total Aset 35.026,2 - 35.026,2 

Liabilitas jangka pendek 14.358,6 - 14.358,6 
Liabilitas jangka panjang 8.143,9 - 8.143,9 

Total Liabilitias 22.502,5 - 22.502,5 

Total Ekuitas 12.523,7 - 12.523,7 

 
Tidak terdapat dampak Transaksi atas proforma laporan laba rugi dan penghasilan 
komprehensif lain konsolidasian Perseroan setelah Transaksi. 

 
VI. PERNYATAAN DIREKSI DAN KOMISARIS  

 
A. Pernyataan Direksi 

Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan transaksi 
afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan juga merupakan transaksi 
material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020. Transaksi ini juga telah melalui 
prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka 
memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku 
umum serta sesuai dengan ketentuan dalam POJK 42/2020.  

 

B. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini 
tidak mengandung Benturan Kepentingan dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan 
mereka, semua informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan 
dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan serta dapat 
dipertanggungjawabkan dengan baik. 
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VII. INFORMASI TAMBAHAN  
 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi, dapat menghubungi Corporate Secretary 
Perseroan pada jam kerja Perseroan melalui kontak berikut: 
 
PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk 
Plaza Sinar Mas Land, Menara II Lt. 28-30 
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 
Telepon : (62 21) 50338899 
Fax : (62 21) 50389999 
 
UP: Corporate Secretary 
 

 
 

Jakarta, 30 Agustus 2021 
Direksi Perseroan 


