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 JAKARTA - PT Kresna Graha Investama Tbk (KREN) akan berin-
vestasi di perusahaan financial technology (fintech) asal Singapu-
ra, yaitu MatchMove Pay Pte Ltd (MMP). Investasi akan diwujud-
kan melalui anak usaha perseroan, PT Graha Kreasi Sejahtera, 
yang juga sebagai pemegang 15,5% saham pada perusahaan 
pembayaran digital tersebut.
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PT MITRA ADIPERKASA TBK
(“Perseroan”)

Berkedudukan di Jakarta Pusat

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 

DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 
(“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 7 Mei 2018
Waktu : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta Pusat

-dengan agenda rapat sebagai berikut:
Agenda RUPST :
1) Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan 

untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan 
Perseroan termasuk didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 
31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas 
pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, serta memberikan 
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan 
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2017.

 Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf a dan b Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), Laporan Tahunan Perseroan, termasuk didalamnya laporan kegiatan 
Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan harus mendapatkan 
persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Perseroan. Oleh karena itu Perseroan mengajukan 
agenda tersebut di atas dalam RUPST. 

2) Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
 Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf c dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 71 ayat (1) UUPT, 

penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas 
dalam RUPST.

3) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2018 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan 
Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

 Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 17 ayat 2 huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 68 UUPT, RUPS menetapkan Kantor 
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2018. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.

4) a.  Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b.  Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi serta penetapan honorarium 

dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
 Berdasarkan Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan 

Komisaris Perseroan dilakukan oleh RUPS. Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, besarnya gaji dan 
tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS serta besarnya gaji atau honorarium bagi anggota Dewan 
Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPST.

Agenda RUPSLB :
1) Pengubahan nilai nominal saham (stock split).
 Berdasarkan ketentuan Pasal VI.4.1.1 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat 

Ekuitas Di Bursa, Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014, 
pemecahan saham dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas 
dalam RUPSLB.

2) Persetujuan pembelian kembali saham (buyback).
 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali 

Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka, pembelian kembali saham (buyback) wajib terlebih dahulu memperoleh 
persetujuan RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam RUPSLB.

Catatan: 
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan demikian iklan panggilan 

ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka 
merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam rapat adalah:
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif, hanyalah pemegang saham Perseroan 

atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 
pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB; dan

b. untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam penitipan kolektif, hanyalah para pemegang rekening atau kuasa 
pemegang rekening yang namanya tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral 
Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 12 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

 Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang 
dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan 
menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada 
petugas Biro Administrasi Efek sebelum memasuki ruang rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib 
membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.

4. a. Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah 
sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan 
karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat, namun suara yang mereka 
keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. 

b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan di Sahid Sudirman 
Center Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220.

c. Semua surat kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum 
pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat sampai dengan pukul 16.00 WIB.

5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana 
pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.

6. Bahwa bahan-bahan terkait rapat telah tersedia di kantor Perseroan di Sahid Sudirman Center Lantai 29, Jalan Jenderal 
Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220, pada jam kerja sejak tanggal panggilan rapat ini sampai dengan tanggal rapat dan salinan-
salinan dari bahan rapat tersebut dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan 
atau dapat diakses melalui website Perseroan, yaitu www.map.co.id.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan 
hormat untuk hadir di tempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.

Jakarta, 13 April 2018
PT. Mitra Adiperkasa Tbk

Direksi Perseroan
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JAKARTA – PT Pinnacle Investment Indo-
nesia mencatatkan dana kelolaan (asset under 
management/AUM) lebih dari Rp 3,5 triliun 
per akhir Maret 2018, naik 25% secara year to 
date (YTD). Manajer investasi tersebut akan 
menggenjot per tumbuhan dana kelolaan 
mencapai 20%-30% dari empat produk baru 
yang akan diluncurkan hingga akhir tahun ini.

President & CEO Pinnacle Investment 
Guntur Putra mengatakan, saat ini pihaknya 
tengah melakukan pendaftaran untuk rencana 
penerbitan dua produk exchange traded fund 
(ETF) yang rencananya akan diterbitkan pada 
Mei dan Juni 2018. 

“Pada Februari 2018 lalu kami sempat 

meluncurkan satu produk ETF pertama yang 
dicatatkan tahun ini,” jelas Guntur di Jakarta, 
Kamis (12/4).

Meski sebelumnya Guntur mengatakan, 
akan menerbitkan lima penerbitan produk 
baru, namun masih terbuka kemungkinan 
untuk penambahan produk lebih dari yang 
ditargetkan. Hal ini terkait rencana Bursa 
Efek Indonesia (BEI) untuk meluncurkan 
tiga indeks baru dalam waktu dekat. Antara 
lain satu Indeks Dividen, Indeks Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN), dan Indeks Syariah 70.

“Selama ini kami luncurkan produk Smart 
Beta, sekarang kami akan buat produk peng-
gabungan antara pengelolaan aktif dan pasif. 

MMP bergerak pada lini bisnis penyediaan 
solusi pembayaran inovatif bagi perusahaan 
dan perbankan menggunakan platform ber-
basis cloud. Sistem operasi (OS) milik MMP 
memiliki layanan pembayaran, pengiriman, 
dan peminjaman uang.

Akuisisi tersebut bertujuan untuk men-
dukung strategi perseroan untuk pengemban-
gan bidang teknologi. Aksi ini juga merupakan 
bagian dari rencana integrasi fintech Indonesia 
ke pasar global. MMP memiliki keunggulan 
atas hak paten teknologi cloud, mobile, dan 
keamanan industri pembayaran (PCI-DSS).

“Pengembangan sebuah sistem operasi 
pembayaran, pengiriman, dan peminjaman 
uang umumnya membutuhkan waktu tiga 
tahun dan biaya yang sangat besar. Namun, 
dengan sistem operasi MatchMove, waktu 
yang dibutuhkan untuk mengembangkan 
ketiga layanan tersebut menjadi jauh singkat, 
hanya berkisar 2-4 minggu dan biaya juga lebih 
rendah,” kata Presiden Direktur Kresna Graha 
Investama Michael Steven dalam keterangan 
resmi, Kamis (12/4).

Ketertarikan perseroan berinvestasi terse-
but, menurut dia, juga didukung oleh besarnya 
semakin banyaknya perusahaan menggunakan 
platform MMP. Dalam dua tahun terakhir, 
terdapat lebih dari 50 perusahaan di Asia Teng-
gara, India, Australia, dan Amerika Latin telah 
menjalin kontrak untuk menggunakan platform 
MMP yang adaptif dan modular. 

Rentang pengaplikasian OS yang luas ter-
lihat dari banyaknya permintaan pelanggan 
dari berbagai segmen industri. Antara lain 
permintaan dari sektor perbankan, e-commerce, 
penerbangan, asuransi, real estate, pendidikan, 
olahraga, pinjaman online, shipping, digital 
entertainment, telekomunikasi, dan pemer-
intahan. 

“Pelanggan mendigitalisasikan semua 
proses pergerakan uang dan menghilangkan 
kebutuhan uang tunai di keseluruhan proses 
value chain mereka,” imbuhnya.

Bisnis MatchMove
Tahun lalu, OS MatchMove telah digunakan 

oleh 10 juta pengguna di tujuh negara, dengan 

pertumbuhan pendapatan sebesar 170% tahun 
lalu dan diproyeksikan peningkatan lebih 
tinggi tahun ini. Optimisme tersebut didorong 
MMP untuk melakukan perluasan usaha ke 
Eropa, Afrika Selatan, dan RRT.

“MMP akan membawa kapabilitas yang 
sama ke Indonesia dan berencana untuk 
meluncurkan platform pembayaran dengan 
beberapa bank dan perusahaan terkemuka,” 
jelas CEO MMP Shailesh Naik. Beberapa 
sektor yang akan dirambah, yakni e-commerce, 
transportasi, telekomunikasi, digital lifestyle, 
corporate payroll, dan kredit.

Dia mengemukakan, MMP berencana 
menjadikan Indonesia sebagai pusat pengem-
bangan produk dan layanan dalam upaya 
merangkul pasar Asia Tenggara yang 
lebih luas. Selain itu juga berencana untuk 
melakukan transfer kemampuan riset dan 
pengembangan dari Singapura dan India ke 
Indonesia, terutama untuk di bidang data 
analytics, AI, dan memastikan advanced in-
tellectual property (IP) juga dikembangkan 
di Indonesia.

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh 
Statista, pertumbuhan pendapatan tahunan 
(CAGR) e-commerce Indonesia diperkirakan 
hingga 17,7% selama empat tahun, dengan vol-
ume pasar mencapai US$ 16,5 miliar pada 2022.

“Kami berpendapat pertumbuhan e-com-
merce Indonesia harusnya bisa bertumbuh 
lebih besar. Namun hal ini urung terjadi akibat 
masalah pembayaran di Indonesia, seperti 
masih besarnya persentase populasi unbanked 
di Indonesia,” imbuh Michael.

Laporan UNCTAD 2017 menyoroti sistem 
pembayaran online dan mobile akan mengam-
bil alih porsi penggunaan kartu kredit dan 
kartu debit sebagai alat pembayaran yang 
paling populer dalam transaksi e-commerce 
tahun depan.

Dibandingkan RRT, mobile revenue menca-
pai US$ 5,5 triliun, 50 kali lebih besar dari pang-
sa di Amerika. Layanan pembayaran mobile 
seperti WeChat dan AliPay mendominasi pe-
masukan tersebut. Ia berharap sinergi tersebut 
akan memperkuat inklusi keuangan dan men-
dorong pertumbuhan ekonomi digital di dunia. 

JAKARTA - PT Garuda Metalindo Tbk (BOLT) 
akan membagikan dividen sebesar Rp 75 miliar 
atau setara 80% dari laba bersih perseroan tahun 
lalu sebesar Rp 92,81 miliar. Sekitar 5% dari laba 
bersih setara Rp 4,64 miliar sebagai dana cadan-
gan, sedangkan sisa laba bersih Rp 13,17 miliar 
akan dibukukan sebagai laba ditahan.

Menurut Presiden Direktur Garuda Met-
alindo Ervin Wijaya, tahun ini perseroan masih 
memperkuat penjualan di pasar domestik dan 
pengembangan pasar ekspor. 

“Proyeksi pertumbuhan perseroan pada 
pasar domestik hingga akhir tahun diharapkan 
meningkat 15%, sedangkan pada pasar ekspor 
diproyeksikan meningkat sebesar 60%,” ujar 
Ervin di Jakarta, Kamis (12/4). 

Pada lini bisnis steel and wire ditargetkan 
meningkat 15% dibandingkan tahun lalu, seir-
ing bertambahnya manufaktur suku cadang 
otomotif milik asing yang membangun basis 
produksi di Indonesia. Hal ini diharapkan 
dapat menaikkan jumlah permintaan cold 
drawn wire.

Penjualan dan laba bersih dari seluruh lini 
bisnis diharapkan meningkat 5%-10% dengan 
outlook konservatif, disebabkan kenaikan 
harga bahan baku material. Hal ini akan ber-
pengaruh hingga 3-4 bulan mendatang.

Beberapa negara tujuan ekspor pers  eroan, 
antara lain India dan pasar Amerika Serikat 
(AS). Sebelumnya penjualan ekspor mendekati 
100 juta unit kendaraan dan penjualan di pasar 

domestik sekitar 1 juta unit. Namun komposisi 
unit penjualan ekspor saat ini tereduksi hingga 
tersisa sekitar 4%-5% terhadap seluruh unit 
yang dijual.

Pada pertengahan tahun lalu perseroan 
mengakuisisi PT Mega Pratama Ferindo 
(MPF), perusahaan yang bergerak di bidang 
pengolahan steel wire and bar.

JFE Shoji Trade Corporation yang meru-
pakan salah satu pemegang saham MPF 
diharapkan dapat membantu penetrasi pasar 
ke pelanggan Jepang dan pasar ekspor. Pada 
pasar ekspor pihaknya akan menambah 
aktivitas pameran di luar negeri. Pada pasar 
domestik, perseroan tengah menggiatkan 
komponen industri yang baru.

“Khususnya ekspansi logistic center untuk 
mendekatkan diri ke pelanggan. Seperti 
diketahui pangsa pasar kami ‘kan otomotif, 
ini untuk menghindari keterlambatan pengiri-
man,” terang Ervin..

Saat ini sebagian besar lokasi otomotif be-
rada di Jakarta Timur, Karawang, dan Bekasi, 
sehingga pengembangan pusat logistik di 
sejumlah wilayah tersebut.

Pada waktu dekat perseroan berencana 
membangun satu pusat logistik seluas 140x50 
m2 dengan dana investasi sekitar Rp 20 miliar. 
Pembangunan tersebut diperkirakan rampung 
pada Juni-Juli 2018 mendatang. Selain itu akan 
ada investasi lainnya berupa mesin prouksi 
untuk antisi peningkatan ekspor yang akan 

dilakukan.
Menutupi kebutuhan dana tersebut, Garuda 

Metalino menyiapkan belanja modal (capital 
expenditure/capex) sekitar Rp 70-75 miliar. 
Investasi peralatan akan didanai oleh vendor 
pembuat mesin, selebihnya akan ditutupi oleh 
kas internal.

Kapasitas produksi diharapkan meningkat 
5%-10% setelah peralatan yang dipesan dapat 
mulai digunakan  pada pertengahan tahun ini.

Meski dalam beberapa tahun terakhir 
pertumbuhan industri kendaraan bermotor 
masih sekitar 1%, namun ia optimistis tahun 
ini pertumbuhan akan lebih baik lagi. “Contoh, 
otomotif hanya meningkat 1%, sedan tidak 
terlalu tumbuh, tapi commercial truck naiknya 
sudah 30% seperti HINO Mitsubishi,” kata dia.

Tahun lalu kinerja penjualan Garuda Met-
alindo naik 17,86% menjadi Rp 1,04 triliun 
dibandingkan periode yang sama tahun se-
belumnya Rp 888,9 miliar. Laba bersih turun 
14,44% menjadi Rp 92,8 miliar dari sebelumnya 
Rp 108,5 miliar.

Perubahan Direksi
Rapat umum pemegang saham (RUPS) 

tahunan menyetujui pemberhentian Rodion 
Wikanto Njotowidjojo selaku komisaris in-
dependen, digantikan oleh Hadi Surjadipr-
adja. Selain itu juga menyetujui pengangkatan 
Lenny Widjaja sebagai anggota manajemen 
direksi perseroan. (eld)

Ini pertama kalinya kami luncurkan yang 
seluruhnya pengelolaan pasif dan hanya ber-
dasarkan (benchmark) indeks,” ujar dia. 

Pihaknya tengah menjajaki kerja sama den-
gan beberapa index provider global, seperti 
FOOTSIE (FSE 100 Index), S&P Dow Jones, 
dan MSCI. Selain itu akan ada satu indeks lokal 
yang akan dijadikan benchmark. Dari seluruh 
portofolio Pinnacle, dana kelolaan dari ETF 
berbasis saham mencapai 90%.

Produk Baru
Pinnacle meluncurkan produk reksa dana 

campuran bernama Pinnacle Granditas Dy-
namic Balanced Fund. Guntur menjelaskan, 
volatilitas pasar saham dinilai masih cukup 
tinggi sehingga investasi dikemas dalam 
bentuk reksa dana campuran. Reksa dana 
campuran dinilai akan memungkinkan flek-
sibilitas antara produk saham, obligasi, dan 
pasar uang.

Senior Advisor & Principal Pinnacle Invest-
ment John D. Rachmat menjelaskan, produk 
baru tersebut menggunakan pendekatan kuan-
titatif dan analisis fundamental. Pada produk 
tersebut, pihaknya melakukan perubahan 
portofolio sesuai kondisi pasar. Nantinya por-
tofolio pada pasar saham dapat ditarik dengan 
kisaran 1%-79%, pada pasar uang dapat ditarik 
0%-79%, dan pada pasar obligasi pada kisaran 
1%-79%.

John menerangkan, reksa dana tersebut 
ditujukan untuk lebih tinggi dari kinerja indeks 
harga saham gabungan (IHSG) pada saat 
kondisi pasar naik (bullish) dan membatasi 
kinerja yang negatif pada saat kondisi pasar 
kurang baik (bearish). Beberapa indikator 
yang dilihat, antara lain momentum pasar, 
produk nasional bruto (PDB), tingkat inflasi, 
dan volatilitas pasar.

Sementara itu, produk tersebut menyasar 
baik investor ritel maupun investor institusi 
dengan minimal investasi Rp 100 ribu. “Porsi 
pengelolaan sekitar 70% pada pasar uang untuk 
aman saat ini, karena kami melihat masih ada 
potensi untuk koreksi,” lanjut Guntur. (eld)

RUPS Tahunan Antam 
Komisaris Utama Antam Fachrul Razi (ketiga kiri) berbincang dengan Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo (ketiga kanan) didampingi (dari 
kiri) Anggota Komisaris Zaelani, Bambang Gatot Ariyono, Direktur Keuangan Antam Dimas Wikan Pramudhito, Direktur Operasi Antam Hari Widjajanto, 
di sela Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2017 di Jakarta, Kamis (12/4). Selama tahun 2017 PT Antam Tbk menunjukkan kinerja 
positif dengan mencatat penjualan bersih sebesar Rp12,65 triliun, dan emas berkontribusi menjadi komponen terbesar dengan pendapatan sebesar 
Rp7,37 triliun atau 58 persen dari total penjualan bersih. 
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