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Oleh  Parluhutan Situmorang

 Tren penurunan kinerja keuangan PT Astra Agro 
Lestari Tbk (AALI) diproyeksikan tetap berlanjut 
hingga akhir tahun ini. Hal tersebut dipengaruhi atas 
belum pulihnya volume produksi dan harga jual mi
nyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Sedangkan 
kinerja keuangan perseroan tahun 2020 diharapkan 
mulai berbalik arah menjadi positif. 

SELASA 8 OKTOBER 2019

Prospek AALI
Danareksa Sekuritas
n Rekomendasi : buy
n Target harga : Rp 13.000

Samuel Sekuritas
n Rekomendasi : buy
n Target harga  : Rp 12.500
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PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk  
P A N G G I L A N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini mengundang Pemegang Saham 
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :  Rabu, 30 Oktober 2019
Waktu  :  14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Nissi 1 & 2 
  Hotel JS Luwansa
  Jl. HR Rasuna Said Kav C-22
  Jakarta Selatan - 12940  

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham dari Rp100,- (seratus Rupiah) per saham menjadi Rp20,- (dua puluh Rupiah) per 

saham dengan demikian merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas rencana penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing yang akan diterbitkan oleh Perseroan, 

melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang merupakan transaksi material berdasarkan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam)  No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP 614/BL/2011 
tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

3. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
Perseroan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 (KBLI 2017).

4. Persetujuan atas rencana perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi.
5. Laporan Hasil Pembelian Kembali Saham berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 27 April 2018.

Penjelasan Mata Acara Rapat:
 Mata acara nomor 1: 

 - Pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham Perseroan 1:5 yang menyebabkan setiap 1 saham yang saat ini dimiliki oleh 
pemegang saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham akan menjadi 5 saham dengan nilai nominal Rp20,- per saham.

 - Rencana pemecahan nilai nominal saham Perseroan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan 
saham Perseroan.

 - Pelaksanaan rencana pemecahan nilai nominal saham akan dilakukan Perseroan setelah mendapatkan persetujuan 
pemegang saham dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar 
Perseroan.

 Mata acara nomor 2:
 - Perseroan akan memohon persetujuan Rapat untuk memperoleh pendanaan untuk pengembangan usaha Perseroan dan 

Entitas Anak Perseroan melalui alternatif penerbitan surat utang berdenominasi mata uang asing yang dapat diterbitkan 
oleh Perseroan, yang ditawarkan melalui penawaran kepada investor di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang 
Perseroan memperoleh persyaratan yang feasible serta memberikan manfaat bagi Perseroan. Keterbukaan Informasi telah 
diumumkan pada tanggal 23 September 2019. 

 - Persetujuan ini adalah perubahan atas struktur transaksi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham 
Perseroan pada tanggal 21 Mei 2019. 

 Mata acara nomor 3:
 - Penyesuaian maksud dan tujuan Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 Mata acara nomor 4:

 - Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi khususnya ayat 3 (b) terkait 
dengan kewenangan anggota Direksi lainnya apabila Presiden Direktur berhalangan.

 Mata acara nomor 5:
 - Perseroan memberikan laporan atas telah selesainya Pembelian Kembali Saham berdasarkan persetujuan RUPS tanggal 

27 April 2018.

CATATAN:
1. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek 
Indonesia (“KSEI”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2019.

2. Bahan Rapat tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diakses melalui 
www.tower-bersama.com. 

3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan 
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak 
dihitung dalam Pemungutan Suara.

4. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui Kantor Biro Administrasi Efek 
(BAE) Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120, Indonesia, selambat-
lambatnya tanggal 23 Oktober 2019, jam 16.00 WIB.

5. a. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan 
salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi 
kuasa kepada petugas pendaftaran Rapat Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.

 b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-
perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.

6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan 
hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Oktober 2019
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk

Direksi

JAKARTA – Bursa Efek Indo-
nesia (BEI) menyatakan, papan 
akselerasi tidak ditujukan ke-
pada investor reguler atau ritel, 
tapi ditujukan kepada investor 
profesional. "Ini adalah investor 
yang mempunyai kemampuan 
valuasi untuk menilai suatu 
perusahaan," kata Direktur Per-
dagangan dan Pengaturan Ang-
gota BEI Laksono W Widodo di 
Jakarta, Senin (7/10).

Menurut Laksono, dalam 
konsep perdagangan, papan 
akselerasi dibuat sedemikian 
mungkin, tidak cukup likuid. 
"Mungkin perlu dipahami dulu 
filosofinya. Papan akselerasi 
ini untuk menjembatani kebu-
tuhan investor besar dengan 
para calon emiten atau emiten 
yang masih bersifat perusahaan 
kecil," ujar dia.

Laksono menambahkan, 
nantinya anggota bursa diwajib-
kan kepada anggota bursa yang 
memiliki koneksi langsung ke 
investor, untuk menyiapkan 
media atau tampilan, yang me-
mang menunjukkan identitas 
emiten yang merupakan saham 
di papan akselerasi.

"Tujuannya perlindungan 
kepada investor. Artinya orang 
yang akan berinvestasi tahu 
resikonya bahwa ini adalah 
saham yang sifatnya masih start 
up," tandas dia.

Selain itu, dalam aturan papan 
akselerasi, perusahaan dengan 
aset skala kecil adalah yang 
memiliki aset tidak lebih dari Rp 
50 miliar, kemudian perusahaan 
skala menengah memiliki aset 
lebih dari Rp 50 miliar sampai 
dengan Rp 250 miliar.

"Papan akselerasi ini, jadi 
pintu masuk bagi usaha kecil 
dan menengah (UMKM) untuk 
mencari pendanaan dari bursa. 
Soalnya, kalo untuk ikut peratu-
ran dari papan pengembangan 
kan cukup sulit, jadi harus 
besar dulu baru bisa masuk. 
Jadi dengan papan akselerasi, 
memang pintu masuk bagi 
UMKM agar bisa listing di 
bursa," tutur dia.

Menurut Laksono, nantinya 
emiten-emiten yang berada 
dalam papan akselerasi bisa 
naik kelas ke papan pengemban-
gan setelah nanti di tinjau ulang 
oleh manajemen Bursa. Namun 

apabila nantinya setelah naik 
kelas ke papan pengembangan, 
apabila dalam kinerjanya men-
galami penurunan maka emiten 
tersebut tak bisa turun kelas.

"Misalnya sekarang masuk 
dari akselerasi nih, terus sete-
lah review dari bursa, mereka 
bisa masuk ke papan pengem-
bangan. Jika misalnya tahun 
kelima atau keenam ternyata 
payah, tidak bisa turun ke papan 
aksel, jadi delisting. Tidak ada 
ceritanya kembali ke papan 
akselerasi," papar dia.

Laksono menambahkan, ada-
pun dalam aturan papan aksel-
erasi terdapat batas auto rejec-
tion sebesar 10% dan berlaku 
flat. "Auto rejection-nya 10%, hari 
pertama IPO nya cuma satu kali 
rejection," ujar dia.

Lebih lanjut, harga bawah 
dalam papan akselerasi adalah 
Rp 1. "Harganya sama saja. Bisa 
saja, dia waktu IPO seharga 
Rp  200 - Rp 300, tapi ada ke-
mungkinan turun. Jadi makanya 
pembatasannya yang biasa di 
papan pengembangan Rp 50, di 
papan akselerasi jadi Rp 1," jelas 
Laksono. (c05)

JAKARTA - PT Bank MNC 
Internasional Tbk (BABP) be-
rencana kembali menggelar 
penambahan modal dengan 
hak memesan efek terlebih 
dahulu atau rights issue dengan 
target dana Rp 201,97 miliar. 
Perseroan berniat menerbitkan 
sebanyak 4,03 miliar saham.

Penawaran umum terbatas 
(PUT) VII Bank MNC tersebut 
akan melepas sebanyak 4,03 
miliar saham Seri B dengan 
nominal Rp 50 per saham. Jum-
lah saham yang dilepas mere-
fleksikan 14,29% dari modal 
yang ditempatkan setelah pena-
waran umum terbatas atau 
rights issue.

Bersamaan dengan pena-
waran umum terbatas, pers-
eroan juga menerbitkan 6,05 
miliar waran Seri V yang meru-
pakan 25% dari saham yang 
disetor atau ditempatkan pada 
saat pendaftaran. Adapun harga 
pelaksanaan ini adalah Rp 50 
per waran. Waran Seri V akan 

dilaksanakan mulai 4 Juni 2020 
hingga 2 Desember 2022. 

“Perseroan menargetkan 
pernyataan efektif rights issue 
dari Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) pada 21 November 2019. 
Kemudian pencatatan saham 
di BEI akan dilaksanakan pada 
5 Desember 2019,” ungkap 
manajemen Bank MNC dalam 
pengumuman resmi, Senin 
(7/10).

Dalam pelaksanaan rights is-
sue ini, tidak terdapat pembeli 
siaga (standby buyer). Apabila 
saham-saham yang ditawarkan 
dalam PUT VII tidak diambil ba-
gian oleh pemegang HMETD, 
sisanya akan dialokasikan ke-
pada pemegang saham lain 
yang melakukan pemesanan 
lebih banyak.

Sementara pemegang sa-
ham Seri A Bank MNC per 31 
Agustus 2019 adalah PT MNC 
Kapital Indonesia Tbk (BCAP) 
sebanyak 39,74%. Kemudian 
Marco Prince Corp 11,33%, 

Winfly Ltd 6,18% dan sisanya 
masyarakat 35,75%.

Seluruh dana yang diperoleh 
dari hasil rights issue akan 
digunakan untuk memperkuat 
struktur permodalan. Adapun 
rasio kecukupan modal (capital 
adequacy ratio/CAR) per 30 
Juni 2019 adalah 15,17%, menu-
run dibandingkan akhir 2018 
yang mencapai 16,27%.

Sementara perolehan laba 
perseroan pada semester I-2019 
mencapai Rp 5,28 miliar. Nilai 
tersebut menur un diband-
ingkan semester I-2018 yang 
mencapai Rp 98,7 miliar. Penu-
runan laba ini disebabkan oleh 
meningkatnya beban kerugian 
penurunan nilai yang tercatat 
Rp 38,35 miliar pada semester 
I-2019.

Sedangkan aset perseroan 
juga menurun 0,64% menjadi 
Rp 10,78 triliun pada semester 
I-2019 dari Rp 10,85 triliun pada 
akhir 2018. Sementara liabilitas 
mencapai Rp 9,33 triliun. (c06)

Danareksa Sekuritas mengubah se-
jumlah asumsi perkiraan minyak sawit 
hingga akhir 2019 dan 2020. Perkiraan 
rata-rata harga jual minyak sawit men-
tah (crude palm oil/CPO) Astra Agro 
tahun ini direvisi turun dari Rp 8.483 
per kilo gram menjadi Rp 6.611 per 
kg. Sedangkan target harga jual CPO 
perseroan tahun 2020 dipangkas 13,4%  
dari Rp 8.483 per kg menjadi Rp 7.346 
per kg. Meski perkiraan harga terse-
but masih lebih tinggi, dibandingkan 
proyeksi tahun 2019.  

“Kami memilih untuk memangkas 
target rata-rata harga jual CPO tahun 
2019 dan 2020 didasarkan perkem-
bangan pasar saat ini. Pemangkasan 
tersebut berimbas terhadap revisi 
turun target kinerja keuangan Astra 
Agro tahun 2019 dan 2020,” jelas 
analis Danareksa Sekuritas Andreas 
Kenny dalam riset yang diterbitkan 
di Jakarta, belum lama ini. 

Selain faktor tersebut, Danareksa 
Sekuritas menyebutkan, revisi turun 
kinerja keuangan dipengaruhi atas 
pemangkasan target volume produksi 
tandan buah segar (TBS) kebun inti 
Astra Agro direvisi turun sekitar 5% 
tahun 2019 dan 2020. Volume produksi 
TBS perseroan diperkirakan hanya 
mencapai 5,46 juta ton tahun ini dan 
diperkirakan naik menjadi 5,57 juta 
ton pada 2020. Volume produksi CPO 

perseroan diperkirakan mencapai 1,84 
juta ton tahun ini dan diharapkan naik 
menjadi 1,88 juta ton pada 2020. 

Kondisi tersebut mendorong Dan-
areksa Sekurtias untuk merevisi turun 
target kinerja keaungan Astra Agro 
tahun 2019 dan 2020. Ppendapatan 
Astra Agro tahun 2019 dipangkas dari 
perkiraan Rp 20,48 triliun menjadi Rp 
18,62 triliun. Sedangkan ekspektasi 
laba bersih direvisi turun hingga 76,4% 
dari Rp 1,86 triliun menjadi Rp 440,5 
miliar. 

Sedangkan pendapatan dan laba 
bersih perseroan tahun 2020 diproyek-
sikan tumbuh masing-masing Rp 21,02 
triliun dan Rp 1,20 triliun. Begitu juga 
dengan proyeksi kinerja keuangan 
tahun 2021 diharapkan bertumbuh 
dengan perkiraan pendapatan senilai 
Rp 21,70 triliun dan laba bersih men-

capai Rp 1,51 triliun. 
Meski kinerja keuangan direvisi 

turun, Danareksa Sekuritas menye-
butkan bahwa saham AALI masih 
layak untuk dikoleksi dalam jangka 
panjang. Pihaknya mempertahankan 
beli saham AALI dengan target harga 
direvisi turun dari Rp 16.500 men-
jadi Rp 13.000. Target harga tersebut 
merefleksikan tata kelola perusahaan 
yang baik dan peluang mulai pulihnya 
CPO tahun depan.

Sebelumnya, Samuel Sekuritas 
dalam riset beberapa bulan lalu me-
nyebutkan bahwa peningkatan suplai 
minyak nabati dunia bersamaan 
berlanjutnya perang dagang Amerika 
Serikat (AS) dan Tiongkok berpeluang 
memicu penurunan rata-rata harga 
jual CPO tahun ini. Kondisi tersebut 
bisa berimbas negatif terhadap kinerja 

keuangan Astra Agro .
Sedangkan kebijakan pemerintah 

untuk menerapkan program B30 mulai 
tahun depan menjadi sentimen positif 
terhadap permintaan CPO dalam 
jangka panjang. B30 merupakan ba-
han bakar diesel jenis baru yang isinya 
pencampuran 70% solar dan 30% bio-
diesel. Pada Agustus 2018, pemerintah 
sudah menerapkan penggunaan B20.

Faktor tersebut mendorong Samuel 
Sekuritas untuk merevisi turun target 
kinerja keuangan Astra Agro tahun 
2019. Proyeksi laba bersih dipangkas 
sebesar 25% menjadi Rp 1,2 triliun, 
dibandingkan perkiraan semula. Pen-
jualan perseroan juga diperkirakan 
turun menjadi Rp 18,26 triliun tahun 
ini, dibandingkan perolehan tahun lalu 
senilai Rp 19,08 triliun. 

Samuel Sekuritas memangkas 

turun target rata-rata harga jual CPO 
menjadi sekitar MYR 2.300 per ton, 
dibandingkan perkiraan semula men-
capai MYR 2.550 per ton. Sedangkan 
rata-rata harga jual CPO sejak awal 
tahun hingga baru berada di level 
MYR 2.160 dan diharapkan hanya naik 
tipis menjadi sekitar MYR 2.450 pada 
semester II-2019.

Revisi turun rata-rata harga jual 
CPO, ungkap dia, dipengaruhi atas 
peningkatan produksi kedelai dari 
Argentina dalam beberapa bulan men-
datang. Belum rampungnya perang 
dagang Amerika Serikat (AS) dan 
Tionkok juga ikut memicu rendahnya 
penyerapan CPO global sepanjang 
tahun ini. 

“Hanya saja, penurunan harga 
CPO ini diharapkan bersifat jangka 
pendek. Kami tetap memberikan 
pandangan positif terhada sektor CPO 
dalam jangka panjang. Kami percaya 
inplementasi B30 di Indonesia pada 
2020 akan mendongkrak permintaan, 
sehingga diharapkan berdampak 
terhadap kenaikan harga jual,” tulis 
Samuel.

Saat ini, pemerintah sedang melak-
sanakan uji jalan B30 dengan meng-
gunakan sejumlah kendaraan. Hal 
ini dilakukan sebelum menerapkan 
aturan tersebut mulai tahun 2020. 

Berbagai faktor tersebut men-
dorong Samuel Sekuritas merevisi 
turun harga saham AALI dari Rp 
15.000 menjadi Rp 12.500 dengan re-
komendasi dipertahankan beli. Target 
tersebut juga merefleksikan PE tahun 
2019 sekitar 21,1 kali, usia tanaman ke-
lapa sawit perseroan sudah berumur 
21 tahun, dan faktor cuaca.

Target harga tersebut juga mem-
pertimbangkan peluang penurunan 
pendapatan Astra Agro menjadi Rp 
19,08 triliun tahun ini, dibandingkan 
realisasi tahun lalu senilai Rp 19,08 
triliun. Koreksi tersebut berpotensi 
menekan laba bersih dari Rp 1,52 
triliun menjadi Rp 1,20 triliun. 

defrizal


