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IkhTISAR kEuANGAN

lAPoRAN PoSISI kEuANGAN 
koNSolIDASIAN (NERACA)

2014 2013 2012

ASET

Aset Lancar

Kas dan setara kas  2,961,452,887  5,317,459,137  744,016,468 

Piutang usaha - pihak ketiga  16,643,179,396  12,790,575,448  15,590,822,611 

Aset keuangan lancar lainnya

Pihak ketiga  7,844,418,400  5,554,468,400  - 

Pihak berelasi  27,737,021,808  27,737,021,808  - 

Pajak dibayar dimuka  737,919,924  534,960,061  406,344,773 

Biaya dibayar dimuka  2,583,958,931  316,751,104  276,033,519 

Total Aset Lancar  58,507,951,346 52,251,235,958  17,017,217,371 

Aset Tidak Lancar

Piutang pihak berelasi non-usaha  11,781,944,937  7,681,591,631 7,009,652,663 

Uang muka - - 24,528,597,816 

Investasi pada perusahaan asosiasi  20,979,478,347  105,887,118,607 105,887,118,607 

Aset tetap  55,637,481,845  55,296,754,376 48,077,626,689 

Proyek dalam pelaksanaan  -  4,167,007,980 8,543,602,010 

Aset Lainnya - bersih  -  10,734,275,882 10,531,461,255 

Aset Pajak Tangguhan  5,964,127,955  8,768,498,796 10,358,748,554 

Total Aset Tidak Lancar  94,363,033,083  192,535,247,272  214,936,807,593 

TOTAL  ASET  152,870,984,429  244,786,483,230  231,954,024,964 

LIABILITAS DAN EKUITAS 

LIABILITAS

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Usaha  17,505,766,430  19,229,508,687 15,925,668,805 

Utang Penyerahan Gas  4,237,345,144  2,191,851,942 1,690,245,602 

Beban Yang Masih Harus Dibayar  735,300  - 1,186,112,000 

Utang Pajak  6,164,451,674  8,818,963,818 10,673,627,146 

Bagian lancar atas  liabilitas jangka panjang  6,644,903,512  10,170,515,081 14,435,005,037 

Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya  6,178,908,168  4,491,449,953 6,231,658,293 

Total Liabilitas Jangka Pendek  40,732,110,228 44,902,289,481 50,142,316,883 

Liabilitas Jangka Panjang

Utang bank dan lembaga keuangan  jangka panjang  10,941,492,030  18,285,732,172  3,982,942,262 

Utang pihak berelasi non-usaha  -  193,366,235  193,366,235 

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja  1,027,054,789  878,269,377  741,584,984 

Total Liabilitas Jangka Panjang  11,968,546,819  19,357,367,784  4,917,893,481 

TOTAL LIABILITAS  52,700,657,047  64,259,657,265  55,060,210,364 
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2014 2013 2012

Modal saham  212,400,000,236  212,400,000,000  212,400,000,000 

Agio Saham  687,261,824  687,261,824  687,261,824 

Saldo laba  (113,998,384,613)  (33,542,216,710)  (37,150,340,011)

Total  Ekuitas  99,088,877,447  179,545,045,114  175,936,921,813 

Kepentingan Non Pengendali  1,081,449,935  981,780,851  956,892,787 

Total Ekuitas dan Kepentingan Non Pengendali  100,170,327,382  180,526,825,965  176,893,814,600 

TOTAL  LIABILITAS DAN EKUITAS  152,870,984,429  244,786,483,230  231,954,024,964 

2014 2013 2012

OPERASI YANG DILANJUTKAN

Pendapatan  146,772,066,920  116,303,278,221  80,799,722,125 

Beban pokok penjualan  (92,582,865,741)  (78,660,478,241)  (41,882,220,208)

LABA  BRUTO  54,189,201,179  37,642,799,980  38,917,501,917 

Pendapatan lainnya  11,177,457,453  4,853,864,472  4,884,616,960 

Beban usaha 

Beban penjualan  (4,283,264,311)  (1,483,496,458)  (5,000,461,683)

Beban distribusi dan transportasi  (16,009,449,072)  (12,725,370,321)  (12,826,188,969)

Beban umum dan administrasi  (15,388,682,194)  (15,013,511,013)  (51,969,382,561)

Jumlah beban usaha  (35,681,395,577)  (29,222,377,792)  (69,796,033,213)

Beban lainnya  (7,941,009,234)  (6,584,827,880)  (24,638,849,720)

LABA USAHA  21,744,253,821  6,689,458,780  (50,632,764,056)

Biaya keuangan  (1,613,560,482)  (1,293,484,955)  (1,897,340,403)

LABA (RUGI) OPERASI SEBELUM PAJAK  20,130,693,339 5,395,973,825 (52,530,104,459)

Beban (penghasilan) Pajak  2,276,515,500  -  - 

Beban (manfaat) pajak tangguhan  2,804,370,841  1,762,962,459  (12,479,541,925)

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN  15,049,806,998  3,633,011,366  (40,050,562,534)

lAPoRAN lAbA RuGI
koMPREhENSIF koNSolIDASIAN
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2014 2013 2012

Net Profit Margin 10.25% 3.12% -49.57%

Rasio Laba terhadap total ekuitas 15.02% 2.01% -22.64%

Rasio Laba terhadap total aset 9.84% 1.48% -17.27%

Rasio Efisiensi  2.64 2.10 1.68 

Rasio Bunga Coverage  17.21 9.71  (23.75)

RASIo kEuANGAN

2014 2013 2012

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN

Pendapatan komprehensif lain setelah pajak  - -  - 

TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN 

 15,049,806,998  3,633,011,366  (40,050,562,534)

LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentingan nonpengendali

 14,950,137,914
99,669,084

 3,608,123,301
24,888,066

 (39,910,995,062)
(139,567,472)

LABA BERSIH  15,049,806,998  3,633,011,367  (40,050,562,534)

EBITDA  27,772,670,639  12,556,479,399  (45,054,137,773)

Laba bersih per saham dasar  21.58401  0.05210  (0.57439)
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lAPoRAN DEWAN koMISARIS

PARA PEMEGANG SAhAM
yANG kAMI hoRMATI,

melalui laporan tahunan 2014 ini, dewan komisaris 

ingin menyampaikan perkembangan yang telah 

dicapai oleh perseroan.

pada tahun ini direksi telah menunjukkan kinerja 

yang baik, hal ini diwujudkan dengan:

•	 peningkatan kinerja operasi dan keuangan 

sehingga perseroan membukukan laba sebesar 

15 miliar;

•	 melakukan pembenahan struktur organisasi serta 

perbaikan sistem dan prosedur perseroan;

•	 perseroan telah mengajukan surat permohonan 

pencatatan kembali saham (relisting) perseroan 

di bursa efek indonesia.

pada tahun 2015, perseroan akan meningkatkan 

pendapatan melalui penambahan konsumen dan 

mengembangan usaha dengan melakukan investasi 

baru.

dewan komisaris mendukung penuh implementasi 

tata kelola perusahaan yang baik di dalam 

organ perseroan. untuk itu, dewan komisaris 

secara konsisten menjadikan praktik tata kelola  

perusahaan yang baik sebagai landasan operasional 

perseroan. dalam menjalankan fungsinya, dewan 

komisaris telah dilengkapi dengan komite audit 

yang membantu kerja dewan komisaris dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

pada tanggal 21 april 2014 terjadi perubahan 

komposisi dewan komisaris melalui rupst dan 

rupslb sehingga menjadi:

komisaris utama : ir. bambang hermiyanto priyadi

komisaris independen : marwah m. diah

akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada 

para pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya, yang telah memberikan dukungan baik 

langsung maupun tidak langsung sehingga perseroan 

dapat terus menjaga pertumbuhan usahanya.

semoga segala upaya baik kita mendapat perkenan 

dari tuhan yang maha esa.

TERIMA kASIh

IR. bAMbANG hERMIyANTo PRIyADI

komisaris utama
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lAPoRAN DIREkSI

PEMEGANG SAhAM DAN PEMANGku 
kEPENTINGAN yANG TERhoRMAT,

laporan tahunan 2014 memperlihatkan pencapaian 

kinerja di tahun 2014 tercermin dari pertumbuhan 

laba usaha dan perbaikan dalam jenis usaha.

berbagai rencana strategis yang diterapkan 

untuk meningkatkan kinerja perseroan antara lain 

melakukan negosiasi kembali dengan konsumen 

untuk mendapatkan harga yang lebih baik, 

mendapatkan kontrak baru dan fokus pada jenis 

usaha yang sudah berjalan (distribusi gas) sehingga 

pendapatan dari penjualan gas meningkat sebesar 

26% dan perseroan membukukan laba bersih 

sebesar rp15 miliar atau 314% dari laba bersih tahun 

sebelumnya, yaitu rp3,6 miliar.

dalam mengelola perseroan, direksi telah 

menerapkan prinsip gcg secara konsisten sesuai 

dengan arahan dari dewan komisaris.

tantangan perseroan pada tahun 2014 adalah 

menyempurnakan sistem dan prosedur di 

bidang keuangan dan operasional, perbaikan dan 

pemeliharaan jaringan pipa dan pencatatan kembali 

(relisting) saham di bursa efek indonesia.

prospek usaha dan rencana pada tahun 2015 :

•	 saat ini gas alam menjadi sumber alternatif yang 

banyak digunakan oleh industri dan masyarakat 

yang dari tahun ke tahun semakin meningkat.

•	 perseroan merencanakan mendapatkan kontrak 

baru yang dapat meningkatkan pendapatan. hal 

ini membuat optimis bahwa pada akhir tahun 

akan menghasilkan laba lebih besar pada tahun 

mendatang

•	 merencanakan investasi untuk mengembangkan 

bisnis di sektor energi.

aksi korporasi yang terjadi di tahun 2014 :

•	 melakukan perubahan nilai nominal saham

•	 perubahan pemegang saham pengendali melalui 

pengambilalihan saham milik pt dika karya lintas 

nusa (dkln) oleh pt mulya tara mandiri (mtm) 

dengan proses mandatory tender offer

•	 perubahan susunan direksi melalui rupst dan 

rupslb padatanggal 21 april 2014, sehingga 

menjadi :

direktur utama : ivo wongkaren

direktur : dr a. yaniarsyahhasan, se., mm.

direktur independen : husni heron

•	 melakukan penghapusan atas investasi pada 

perusahaan asosiasi di pt mitra energi buana 

(anak perusahaan) yaitu pt nisam energi dan pt 

lebak energi.

•	 mengajukan permohonan pencatatan kembali 

(relisting) saham perseroan di bursa efek 

indonesia.

pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada para pemegang saham dan 

semua pemangku kepentingan (stakeholders) atas 

dukungan dan kontribusi yang sangat berarti dalam 

pencapaian kinerja perseroan.

TERIMA kASIh

Ivo WoNGkAREN

direktur utama
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RIWAyAT SINGkAT PERSERoAN

pt mitra energi persada tbk (“perseroan”) didirikan 

pertama kali pada tanggal 24 februari 1981 

dengan nama pt adwitiya alembana merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang periklanan yang 

memberikan pelayanan periklanan yang lengkap dan 

terpadu meliputi pelayanan jasa strategi komunikasi 

pemasaran, perencanaan media dan penempatan 

media.

pada tahun 2001 perseroan melakukan penawaran 

umum perdana saham kepada masyarakat dan 

resmi tercatat di bursa efek indonesia sejak 23 april 

2001, dengan kode perdagangan saham kopi.

pada tahun 2005, perseroan melakukan perubahan 

kegiatan usaha utama menjadi perusahaan investasi 

serta mengubah nama perseroan menjadi pt 

korpora persada investama tbk sebagaimana telah 

disetujui oleh rupslb perseroan pada tanggal 

13 april 2005, sesuai yang termaktub dalam akta 

pernyataan keputusan rapat no.4 tanggal 13 april 

2005, dibuat dihadapan eko putranto, sh, notaris di 

jakarta.

pada tanggal 7 februari 2007, bursa efek indonesia 

mengeluarkan pengumuman no. peng-02/bej-

psj/del/02-2007 menyangkut “penghapusan 

pencatatan efek“ (delisting) pt korpora persada 

investama di bursa. penghapusan pencatatan 

berlaku efektif di hari yang sama.

pada bulan januari  2008 perseroan mengubah nama 

menjadi pt mitra energi persada tbk dan merubah 

kegiatan usaha utama dari bidang advertising 

dan teknologi informasi menjadi bidang niaga, 

penyaluran minyak dan gas alam, pembangunan 

pembangkit listrik, penambangan batubara dan 

jasa terkait lainnya melalui anak perusahaan yang 

beroperasi hingga saat ini.

kemudian pada bulan juni 2008 perseroan 

melakukan penggabungan usaha (merger) dengan 

pt aldhi pratama bersama, yang memiliki pt mitra 

energi buana.

dalam rangka restrukturisasi usaha dan upaya 

penyehatan posisi keuangan, perseroan melakukan 

kuasi reorganisasi pada tahun 2010.

pada tahun 2014 perseroan melakukan 

penggabungan  nilai nominal saham (reverse stock) 

dengan rasio 100 banding 1.

pada tahun yang sama pt mulya tara mandiri  

(mtm) melakukan mandatory tender offer dengan 

mengambil alih saham milik pt dika karya lintas 

nusa (dkln) yang mengakibatkan pt mtm menjadi 

pemegang saham pengendali perseroan yaitu 

sebesar 70,79%.

Pencatatan saham 
di Bursa Efek 
Indonesia

mengubah kegiatan 
usaha menjadi 
perusahaan investasi 
dan mengubah nama 
menjad pt korpora 
persada investama

Berdiri dengan 
nama PT Adiwitya 
Alembama dengan 
kegiatan usaha di 
bidang advertising

1981
20052001

mengubah nama menjadi 
pt asiaway dot com dan 
pengembangan usaha ke 
bidang jasa internet dan 
mengintegrasikan dengan 
bidang usaha sebelumnya 
yaitu advertising

1999
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Perubahan nilai 
nominal saham

Perubahan 
Pemegang 
Saham  
pengendali 
menjadi PT 
MTM melalui 
Mandatory 
Tender Offer

delisting saham perseroan 
oleh bursa efek indonesia

berubah menjadi pt mep 
tbk dan merger dengan pt 
aldhi pratama bersama

berubah bidang usaha 
menjadi niaga, penyaluran 
minyak dan gas alam

melakukan 
kuasi 
reorganisasi

2010

2014

2007

2008

INFo PERSERoAN

kegiatan usaha
sektor energi dan

penjualan gas alam.

kantor Pusat
graha krama yudha lantai 2
jl. warung jati barat no. 43

jakarta selatan 12760
indonesia

telp : +6221 794 5838
fax : +6221 794 5837

Website
 www.mitraenergipersada.com

Email
info@mitraenergipersada.com

PT MITRA ENERGI
PERSADA Tbk.
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bIDANG uSAhA

vISI, MISI, DAN RENCANA STRATEGIS

visi Perusahaan
menjadi perusahaan yang andal dan 

terpercaya dalam bidang energi termasuk 

green energy dan energi terbarukan 

(renewable energy).

Rencana Strategis
meningkatkan alokasi sumber gas alam baru

•	 menambah pasokan gas alam baru, dimulai 

dari lokasi terdekat dengan infrastruktur 

jaringan yang sudah ada.

•	 pemanfaatan kebijakan  dmo (domestic 

market obligation) pada penghasil gas alam 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam 

bidang-bidang perdagangan, industri dan jasa.

i. kegiatan usaha utama adalah : menjalankan 

usaha dibidang perdagangan, bahan bakar 

minyak dan gas, bahan bakar padat dan 

batubara, minyak mentah, perdagangan alat 

yang berhubungan dengan gas, bahan-bahan 

minyak condensate, liquid petroleum gas (lpg) 

perdagangan barang yang berkaitan energi 

alternatif.

ii. menjalankan usaha dibidang perindustrian, 

industri pengolahan barang-barang hasil 

tambang, bahan bakar padat, tabung, gas 

dan lpg, pengolahan bahan bakar nabati, 

pengolahan dan gas alam, energi alternatif.

iii. jasa pengelolan asset sendiri maupun pihak 

lain baik secara langsung maupun melalui 

penyertaan (investasi) atau pelepasan 

(divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan 

usaha utama perseroan dalam perusahaan lain.

iv. kegiatan usaha penunjang, menjalankan 

usaha-usaha dibidang jasa penunjang kegiatan 

dibidang industri minyak dan gas alam, kegiatan 

kelautan dan lepas pantai, pengangkutan 

dan penyimpanan minyak condensate, 

pengangkutan minyak dan gas serta sarana 

penunjang usaha. 

Misi Perusahaan
•	 menyediakan kebutuhan bahan 

bakar untuk industri dan kelistrikan.

•	 menyediakan infrastruktur di bidang 

energi.

•	 mengembangkan industri energi 

melalui rdp (reconstruction and 

development program).
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DEWAN KOMISARIS
ir. bambang hermiyanto priyadi

marwah m. diah

STRukTuR oRGANISASI

Manager 
SDM & Umum

ayu komang wardani

Manager
Pengembangan

hendra parlindungan

DIREKTUR UTAMA
ivo wongkaren

AUDIT INTERNAL
inge siswanto

CORPORATE SECRETARY
dr. a yaniarsyah hasan, se., mm.

KOMITE AUDIT
marwah m.diah

sulaeman rh
muhammad ruh tauhid

DIREKTUR KEUANGAN
dr. a yaniarsyah hasan, se., 

mm.

Manager Keuangan, 
Akuntansi dan 

Anggaran
hustiana yuniar

DIREKTUR INDEPENDEN
husni heron

mengembangkan proyek baru

•	 mengembangkan infrastruktur disektor energi 

terutama gas alam 

•	 pengembangan melalui program rdp 

(reconstruction development program) 

terhadap penggunaan energi minyak dan gas 

alam yang ada.

menambah konsumen baru

•	 menambah konsumen baru baik dari 

industri yang sudah dilayani yaitu pulp 

& paper dan karet, maupun dari industri 

lainnya seperti keramik.
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PRoFIl DEWAN koMISARIS

warga negara indonesia, usia 65 tahun, lahir 

di semarang pada tahun 1950. menyelesaikan 

pendidikan sebagai sarjana elektro pada 

institute teknologi bandung tahun 1974 

dan telah mengikuti beberapa pendidikan 

profesional baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri.

menjabat sebagai presiden komisaris 

perseroan sejak bulan juni 2008 berdasarkan 

keputusan rupslb perseroan tanggal 26 juni 

2008 yang di tuangkan pada akte notaris 

sutjipto,sh.,m.kn. no.: 284 tanggal 30 juni 

2008.

sebelumnya pernah menjabat sebagai 

komisaris utama pt pembangkitan jawa bali 

(2004–2007), komisaris utama pt. indonesia 

power (2002–2004), dan direktur operasi pln 

(2001–2003), vice president procurement 

pln kantor pusat (2000-2001), kepala divisi 

penyaluran pln dan pusat pengatur beban 

jawa-bali (1995-2000), pemimpin pln proyek 

induk jaringan jawa timur dan bali (1994-

1996), kepala dinas pengendalian proyek 

jaringan pln kantor pusat (1987-1994), kepala 

staf operasi dan logistic pln proyek induk 

jaringan jawa timur dan bali (1985-1987). 

kepala proyek jaring distribusi merangkap 

kepala bagian administrasi teknik pln proyek 

induk jaringan jawa timur dan bali (1984-

1985), kepala bagian operasi pln proyek induk 

jaringan jawa timur dan bali (1981), staff 

bagian teknik listrik pln proyek induk jaringan 

jawa timur dan bali (1975-1981).

tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota 

direksi dan dewan komisaris lainnya, serta 

pemegang saham.

Ir. bambang 
hermiyanto Priyadi

Komisaris Utama

Dr. Marwah M. Diah 
Sh., MPA

Komisaris Independen

warga negara indonesia, usia 70 tahun, lahir 

di lahat pada tahun 1945. meraih gelar sarjana 

hukum pada fakultas hukum universitas 

sriwijaya di palembang pada tahun 1973, 

master of public administration dari martin 

school, university of kentucky di lexington 

(ky), usa pada tahun 1993 dan doktor 

di bidang hukum bisnis dari universitas 

indonesia, jakarta pada tahun 1999, 

ditunjuk sebagai komisaris independen 

perseroan sejak juni 2008 berdasarkan 

keputusan rupslb perseroan tanggal 26 juni 

2008 yang di tuangkan pada akte notaris 

sutjipto,sh.,m.kn. no.: 284 tanggal 30 juni 

2008. saat ini juga menjabat sebagai komisaris 

utama perusda pertambangan dan energi 

lahat (2005 – sekarang), partner ndp law 

firm jakarta (2004 – sekarang). memiliki 

pengalaman yang luas di bidang pendidikan 

dan ilmu pengetahuan, dengan mengajar 

di berbagai universitas negeri dan swasta 

terkemuka di indonesia sejak 1975 – sekarang. 

sebelumnya menjabat sebagai staf ahli mpr.

ri (2010 - 2013) komisaris pt. danareksa 

(persero) (2002 - 2005), ketua tim sinergi 

bumn pada kemetrian bumn (2003), presiden 

komisaris pt socfin indonesia (joint venture 

indonesia-belgia) (2002 – 2005) dan 

juga sebagai staf ahli menteri bumn bidang 

pengembangan usaha bumn (2001 - 2004). 

tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota 

direksi dan dewan komisaris lainnya, serta 

pemegang saham.

PELATIhAn dALAM rAngkA PEnIngkATAn 
kOMPETEnSI dEwAn kOMISArIS
selama tahun buku 2014 tidak ada pelatihan yang sifatnya 

meningkatkan kompetensi dewan komisaris.
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PRoFIl DIREkSI

warga negara indonesia, usia 52 tahun, lahir 

di tanjung pada tahun 1963. menyelesaikan 

pendidikan di fakultas ekonomi di universitas 

trisakti jakarta tahun 1994.

diangkat menjadi direktur utama perseroan 

sejak april 2014 berdasarkan keputusan 

rupslb perseroan tanggal 23 april 2014 

yang di tuangkan pada akte notaris jose 

dima,sh.,m.kn. no.: 35 tanggal 23 april 2014. 

saat ini juga menjabat sebagai direktur utama 

pt mulya tara mandiri dan direktur utama pt 

tara gas keduanya sejak tahun 2013. menjabat 

sebagai direktur pt arus utama sejak tahun 

2008. sebelumnya beliau juga pernah 

menjabat sebagai direktur dan komisaris di 

berbagai perusahaan seperti  sebagai direktur 

pt indoland holding (2007-2009). komisaris 

pt apac citra centertex tbk dan komisaris pt 

apac inti corpora (2003-2007). direktur pt 

bhuwanatala indah permai tbk (1995-2007). 

direktur pt bhakti karya indah permai (1995-

2007). direktur singaruda investment pte, ltd, 

singapura (1995-1997). direktur south sea 

petroleum holding hk limited (1994-1996). 

komisaris pt jakarta international trade 

corporation (1994-1997). 

memiliki hubungan afiliasi sebagai pemegang 

saham tidak langsung, dan direktur utama dari 

pemegang saham perseroan.Ivo Wongkaren
Direktur Utama

warga negara indonesia, usia 50 tahun, lahir 

di palembang pada tahun 1965. menyelesaikan 

pendidikan sarjana ekonomi manajemen 

dari universitas sriwijaya, palembang pada 

tahun 1989, magister manajemen dengan 

konsentrasi investasi & perbankan  dari 

fakultas pasca sarjana universitas gajah 

mada, yogyakarta pada tahun 1990 dan 

doktor di bidang manajemen keuangan dari 

universitas padjajaran, bandung pada tahun 

2009. beliau juga aktif mengikuti berbagai 

kursus di bidang pasar modal dan keuangan 

baik di dalam maupun luar negeri pada periode 

tahun 1994 - 2006.

diangkat menjadi direktur keuangan 

perseroan sejak maret 2008 berdasarkan 

keputusan rupslb yang di tuangkan dalam 

akte notaris sutjipto,sh.,m.kn nomor 192 

tanggal 28 oktober 2009. sebagai direktur 

keuangan yang membawahi dan bertanggung 

jawab pada bagian keuangan, termasuk 

pelaporan kepada pihak ketiga.

saat ini juga menjabat sebagai direktur  

utama pt palsin anugerah adil, direktur pt 

mura energi buana, direktur pt mitra energi 

buana, komisaris pt pdpde gas, komisaris pt 

kramayudha sapta, ketua program magister 

manajemen stie dharma bumiputera 

(bumiputera asuransi gorup),  sebelumnya 

pernah menduduki jabatan direktur keuangan 

pt djakarta lloyd (persero) sejak tahun 2002 

- 2007 dan direktur utama pt bapindo bumi 

sekuritas pada tahun 2001 – 2002.

memulai karirnya di pt bank pembangunan 

indonesia (persero) sejak tahun 1990 - 1997 

dengan jabatan terakhir sebagai kepala 

sub bagian investment banking di urusan 

keuangan dan jasa perbankan. kemudian 

dilanjutkan ke pt bank mandiri (persero) 

dan ditempatkan sebagai senior manager 

government relation & subsidiaries group 

pt bank mandiri persero tbk dan kepala 

divisi pada pt. pengelola investama mandiri 

(manajemen company for equity participation 

& fixed assets of pt bank mandiri (persero) di 

tahun 1999-2001. 

memiliki hubungan afiliasi sebagai pemegang 

saham tidak langsung, direktur dari salah satu 

pemegang saham dan perusahaan afiliasi, dan 

sebagai pemegang saham langsung sebesar 

3,73% saham perseroan.

Dr. A. yaniarsyah 
hasan, S.E., M.M.
Direktur Keuangan
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warga negara indonesia, usia 51 tahun, 

lahir di lubuk linggau pada tahun 1964. 

menyelesaikan pendidikan di universitas 

gajah mada sebagai sarjana akuntansi pada 

tahun 1988.

diangkat menjadi direktur independen 

perseroan sejak april 2014 berdasarkan 

keputusan rupslb perseroan tanggal 23 april 

2014 yang di tuangkan pada akte notaris jose 

dima,sh.,m.kn. no.: 35 tanggal 23 april 2014. 

saat ini juga menjabat sebagai komisaris pt 

lumbung harmoni lestari dan pt paramitra 

niaga lestari sejak tahun 2014 hingga 

sekarang. menjabat juga sebagai komisaris pt 

bintang megah perkasa sejak tahun 2011 hingga 

sekarang dan sebagai komisaris pt budhi 

lestari sejak tahun 2005 hingga sekarang. 

sebelumnya pernah menjabat sebagai 

direktur dan komisaris di berbagai tempat 

seperti : presiden direktur pt pulau seroja jaya 

(2008-2014), direktur pt saratoga investama 

sedaya tbk (2001-2014), presiden direktur pt 

satria sukses makmur (2007-2013), komisaris 

utama pt mutiara agam (2006-2013), direktur 

pt mitra global telekomunikasi indonesia 

(2007-2013), direktur pt global kalimantan 

makmur (2007-2012), komisaris independen 

pt sumalindo lestari jaya tbk (2003-2012). 

direktur pt suryalaya anindita international 

(2001-2011), komisaris pt mitra pinasthika 

mustika (2001-2011), direktur pt villa ayu 

(1996-2004). chief financial officer pt apac 

centertex corporation tbk (1999-2001). 

direktur keuangan pt bhuwanatala indah 

permai tbk (1995-2001). 

tidak ada hubungan afiliasi dengan anggota 

direksi dan dewan komisaris lainnya, serta 

pemegang saham.

PELATIhAn dALAM rAngkA
PEnIngkATAn kOMPETEnSI dIrEkSI
selama tahun buku 2014 tidak ada pelatihan yang sifatnya 

meningkatkan kompetensi direksi.

husni heron
Direktur Independen

koMPoSISI PEMEGANG SAhAM PERSERoAN

berdasarkan daftar pemilikan saham yang mencapai 

5% (lima persen) atau lebih dari saham yang 

ditempatkan dan disetor penuh per 31 desember 

No.
PEMEGANG 

SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP14.750 PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP472 PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP177 PER SAhAM

%
SAhAM  A nILAI (rP) SAhAM  B nILAI (rP) SAhAM  C nILAI (rP)

Modal Dasar 19.040.000 280.840.000.000 30.000.000 14.160.000.000 2.666.666.668 472.000.000.236

Modal Ditempatkan

1
PT Dika Karya Lintas 
Nusa

50.000.000 8.850.000.000 7,17

2
PT Mulya Tara 
Mandiri

805.885 11.886.803.750 492.774.346 87.221.059.242 70,79

3 PT Palsin Anugrah 73.092.322 12.937.340.944 10,48

4 Masyarakat 4.794.115 70.713.196.250 25.000.000 11.800.000.000 50.800.000 8.991.600.000 11,56

Jumlah Modal Disetor 5.600.000 82.600.000.000 25.000.000 11.800.000.000 666.666.668 118.000.000.236 100,00

Jumlah Saham dalam 
Portepel

13.440.000 198.240.000.000 5.000.000 2.360.000.000 2.000.000.000 354.000.000.000 -

2014 yang telah disiapkan oleh pt sinartama gunita 

selaku biro administrasi efek perseroan, adalah 

sebagai berikut adalah sebagai berikut:
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kEPEMIlIkAN SAhAM olEh
DEWAN koMISARIS DAN DIREkSI

NAMA juMlAh SAhAM %

PT Mulya Tara Mandiri 493.580.231 70,79

PT Palsin Anugerah Adil 73.092.322 10,48

PT Dika Karya Lintas Nusa 50.000.000 7,17

Masyarakat 80.594.115 11,56

Total 697.266.668 100,00

sehingga total daftar pemegang saham perseroan 

adalah sebagai berikut.

kETERANGAN SINGkAT MENGENAI PEMEGANG 
SAhAM bERbENTuk bADAN hukuM

rIwAyAT SIngkAT
mtm merupakan suatu perseroan terbatas yang 

didirikan berdasarkan hukum republik indonesia 

dan domisili di jakarta selatan. mtm didirikan dengan 

nama pt mulya citra mandiri dengan akta notaris 

rina diani moliza, sh no. 18 tanggal 28 oktober 

2002 yang dibuat dihadapan rina diani moliza, sh, 

notaris di bekasi, sebagaimana diubah dengan akta 

perubahan anggaran dasar pt mulya citra mandiri 

no 8 tertanggal 28 mei 2009 yang dibuat dihadapan 

rina diani moliza, sh. (“akta no. 8/2009”).

kEgIATAn USAhA
sesuai pasal 3 akta no 08/2009, maksud dan tujuan 

mtm adalah berusaha dalam bidang perdagangan.

STrUkTUr PErMOdALAn
modal dasar:

rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) terbagi atas 

3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal 

masing-masing saham sebesar rp1.000.000,- (satu 

juta rupiah).

PT Mulya Tara 
Mandiri

modal ditempatkan:

rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) terbagi atas 

3.000 (tiga ribu) lembar saham dengan nilai nominal 

masing-masing saham sebesar rp1.000.000,- (satu 

juta rupiah).

modal disetor:

sebanyak rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) 

terbagi atas 3.000 (tiga ribu) lembar saham atau 

100% (seratus persen) dari modal ditempatkan mtm 

telah disetor secara penuh oleh masing-masing 

pemegang saham mtm.

SUSUnAn PEngUrUS
susunan pengurus pt mulya tara mandiri 

berdasarkan akta no 04/2013, susunan dewan 

komisaris dan direksi mtm adalah sebagai berikut.

Dewan komisaris

komisaris utama : said august putra

komisaris : rizky maulana said

Direksi

direktur utama : ivo wongkaren

direktur : dandie pramadio

Dr. A. Yaniarsyah Hasan, SE. MM Direktur Keuangan 26.042.534 3,73%
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STRukTuR hubuNGAN kEPEMIlIkAN

MEP

MEB

60%

11,56%

25%

70,79%0,5%

99,50%

10,48% 7,17%

15%

keterangan:

sap : said august putra

ams : abi muharam said

iw : ivo wongkaren

mtm : mulya tara mandiri

paa : palsin anugerah abadi

dkln : dika karya lintas nusa

mep : mitra energi persada tbk

meb : mitra energi buana

Publik MTM PAA DKLN

SAP AMS IW

NAMA PEMEGANG SAhAM lEMbAR NoMINAl SAhAM (RP) %

Said August Putra 1.800 1.800.000.000 60

Abi Muharam Said 750 750.000.000 25

Ivo Wongkaren 450 450.000.000 15

Total 3.000 3.000.000.000 100

susunan pemegang saham terakhir sesuai dengan 

akta notaris syarifuddin, sh no. 4 tanggal 5 juni 

2013 adalah:
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INFoRMASI ANAk PERuSAhAAN

kRoNoloGI PENCATATAN SAhAM

PT MITRA ENERGI buANA

pt mitra energi buana (perusahaan) didirikan 

berdasarkan akta no. 19 tanggal 30 desember 2002 

dihadapan notaris yulida desmartiny, sh. akta 

pendirian tersebut telah mendapatkan pesetujuan 

menteri kehakiman republik indonesia no. c-06956.

ht.01.01.th 2003 tanggal 1 april 2003.

anggaran dasar perusahaan telah mengalami 

beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir 

dilakukan berdasarkan akta no. 53 tanggal 22 

november 2007 yang dibuat di hadapan notaris 

muhammad hanafi, sh, mengenai persetujuan 

penjualan saham-saham perusahaan, peningkatan 

modal dan perubahan seluruh anggaran dasar untuk 

memenuhi ketentuan undang-undang no.40 tahun 

2007 tentang perseroan. perubahan anggaran 

dasar tersebut telah mendapat pengesahan menteri 

hukum dan hak asasi manusia republik indonesia 

no.ahu-00579.ah.01.02 tahun 2008 tanggal 4 

januari 2008.

pada bulan juni 2008, pt mitra energi buana masuk 

ke dalam perseroan melalui proses merger pt 

mitra energi persada, tbk dengan pt aldhi pratama 

bersama.

pt mitra energi buana adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang perdagangan hasil-hasil dari

usaha-usaha dalam bidang pertambangan dan 

perindustrian baik ke dalam maupun keluar negeri.

pt mitra energi buana semula berkedudukan di 

jakarta, graha krama yudha 2nd floor jl. warung

jati barat no. 43 jakarta selatan 12760.

Dewan komisaris:

komisaris utama : ir. priyono saryanto bojonegor

komisaris : dra. ratna yunita

Direksi:

direktur utama : muddai madang

direktur : dr. a. yaniarsyah hasan, se. mm.

direktur : said august putra

pada tanggal 29 maret 2001, berdasarkan surat dari 

ketua badan pengawas pasar modal (bapepam) 

no.s-765/pm/2001, perseroan menawarkan kepada 

masyarakat melalui penawaran umum perdana 

sejumlah 60.000.000 saham dengan nilai nominal 

rp 250 per saham dan 45.000.000 waran seri i yang 

menyertai saham yang ditawarkan tersebut. seluruh 

saham perseroan yang berasal dari pemegang 

saham lama dan dari hasil penawaran umum 

perdana, masing-masing sebanyak 500.000.000 

dan 60.000.000 saham, serta 45.000.000 

lembar waran seri i yang menyertai saham hasil 

penawaran umum, secara resmi tercatat di bursa 

efek indonesia, pada papan pengembangan. pada 

tanggal 23 april 2001 saham perseroan mulai aktif 

diperdagangkan di bursa.

29.03.2001

23.02.2005 pada tanggal 23 februari 2005 melalui surat 

dari bursa efek indonesia no. peng 021/bej-

was/02-2005 terkait dengan kondisi perseroan 

berdasarkan penelaahan bursa atas penjelasan 

perseroan tersebut, bursa memutuskan untuk 

menghentikan sementara perdagangan efek 

pt. korpora persada investama tbk. kemudian 

berdasarkan surat dari bursa efek indonesia 

no.peng 23/bej-was/-02-2005, bursa membuka 

kembali perdagangan saham pt. korpora persada 

investama tbk. mulai sesi i perdagangan tanggal 24 

februari 2005.
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susunan modal saham adalah sebagai berikut 

(dalam jutaan).

pada saat itu, susunan pemegang saham perseroan 

adalah modal disetor sebesar 560.000.0000 (lima 

ratus enam puluh juta) lembar dengan nilai nominal 

rp 250 per saham.

pada 16 januari 2008 perseroan melakukan 

penambahan modal tanpa memesan efek terlebih 

dahulu melalui penerbitan 2.500.000.000,- (dua 

miliar lima ratus juta) saham seri b dengan nilai 

nominal rp 8,- (delapan rupiah) per saham yang 

seluruhnya diambil oleh pt cipta swakarsa indah 

yang berasal dari hutang mep kepada pt cipta 

swakarsa indah, sehingga susunan permodalan 

menjadi:

No. MoDAl SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP 250,- PER SAhAM

juMlAh lEMbAR NIlAI (RP)

1 Modal Dasar 1.904.000.000 476.000.000.000

2 Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh 560.000.000 140.000.000.000

3 Saham dalam Portepel 1.344.000.000 336.000.000.000

No. MoDAl 
SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP 250,- PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP 8,- PER SAhAM

SAhAM  A nILAI (rP) SAhAM  B nILAI (rP)

1 Modal Dasar 1.904.000.000 476.000.000.000 3.000.000.000 24.000.000.000

2
Modal Saham 
Ditempatkan dan 
Disetor Penuh

560.000.000 140.000.000.000 2.500.000.000 20.000.000.000

3
Saham dalam 
Portepel

1.344.000.000 336.000.000.000 500.000.000 4.000.000.000

16.01.2008

07.02.2007 pada tanggal 7 februari 2007, bursa efek indonesia 

mengeluarkan pengumuman no peng-02/bej-

psj/del/02-2007, menyangkut “penghapusan 

pencatatan efek (delisting) pt korpora persada 

investama tbk. di bursa. penghapusan pencatatan 

efek tersebut efektif berlaku sejak

tanggal 7 februari 2007.
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pada tahun 2008 perseroan melakukan merger/

penggabungan  dengan pt aldhi pratama bersama 

dan merubah nama menjadi pt mitra energi 

persada. dalam rangka penggabungan pt mitra 

energi persada menerbitkan saham seri c dengan 

nilai nominal rp 3,- (tiga rupiah) sehingga susunan 

pemegang saham perseroan menjadi:

2008

No. PEMEGANG SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP 250,- PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP 8,- PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP 3,- PER SAhAM

SAhAM  A nILAI (rP) SAhAM  B nILAI (rP) SAhAM  C nILAI (rP)

1 Modal Dasar 1.904.000.000 476.000.000.000 3.000.000.000 24.000.000.000 266.666.666.667 800.000.000.000

2
Modal Saham Ditempatkan 
dan Disetor Penuh

560.000.000 140.000.000.000 2.500.000.000 20.000.000.000 66.666.666.667 200.000.000.000

3 Saham dalam Portepel 1.344.000.000 336.000.000.000 500.000.000 4.000.000.000 200.000.000.000 600.000.000.000

No. PEMEGANG SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP. 147,5 PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP. 4,72 PER SAhAM

NIlAI NoMINAl
RP. 1,77 PER SAhAM

SAhAM  A nILAI (rP) SAhAM  B nILAI (rP) SAhAM  C nILAI (rP)

1 Modal Dasar 1.904.000.000 280.840.000.000 3.000.000.000 14.160.000.000 266.666.666.667 472.000.000.000

2
Modal Saham Ditempatkan 
dan Disetor Penuh

560.000.000 82.600.000.000 2.500.000.000 11.800.000.000 66.666.666.667 118.000.000.000

3 Saham dalam Portepel 1.344.000.000 198.240.000.000 500.000.000 2.360.000.000 200.000.000.000 354.000.000.000

31.12.2013 hingga akhir tahun buku tanggal 31 desember 2013, 

jumlah lembar saham perseroan adalah: 

NAMA DAN AlAMAT lEMbAGA DAN/ATAu
PRoFESI PENuNjANG PASAR MoDAl

Akuntan Publik

kap soejatna, mulyana & rekan

rukan taman meruya blok m/78

jakarta barat 11620

phone :  +62-21-5868 275, 5868 276, 5865 365

fax :  +62-21-5865-365

konsultan hukum

makes & partners law firm

menara batavia, lantai 7

jl. k.h mas mansyur kav. 126

jakarta 10220

phone :  +62-21-5747181

fax :  +62-21-5747180

biro Administrasi Efek

pt sinartama gunita

sinar mas land plaza menara i lt 9

jl. mh thamrin no 51

gondangdia, menteng jakarta pusat

phone :  +6221-3922-332

fax :  +6221-3923-003

Notaris

jose dima satria, s.h., m.kn

kompleks rukan fatmawati mas

jl. rs fatmawati nomor 20

jakarta selatan

phone :  +62-759-16498
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PENGEMbANGAN SuMbER DAyA MANuSIA

sumber daya manusia yang berkualitas baik dan 

memiliki pengetahuan serta ketrampilan yang cakap 

merupakan modal yang penting dalam perseroan. 

pada karyawan-karyawannya perseroan dan anak 

perusahaan menyediakan sarana dan fasilitas untuk 

menunjang kesejahteraan karyawan diantaranya : 

jamsostek, thr, tunjangan kendaraan bermotor, 

tunjangan kesehatan, tunjangan tidak tetap (t3), 

tunjangan masa kerja (tmk), bonus & insentif 

lainnya.

jumlah karyawan tetap perseroan dan entitas anak 

serta komposisi berdasarkan jenjang manajemen 

adalah:

koMPoSISI kARyAWAN MENuRuT
jENjANG PENDIDIkAN

koMPoSISI kARyAWAN MENuRuT
jENjANG uSIA

jENjANG MANAjEMEN 2014 2013

Direksi & Komisaris 10 11

Manajer 2 2

Staff 11 11

Supir & Non Staff 6 6

Total 29 30

jENjANG PENDIDIkAN 2014 2013

Sarjana 17 18

Akademi 4 4

SMA 8 8

Total 29 30

jENjANG uSIA 2014 2013

21 – 30 2 1

31 - 40 12 12

41 – 50 7 7

>50 8 10

Total 29 30

juMlAh kARyAWAN DI PERuSAhAAN
DAN ANAk PERuSAhAAN
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2014
dalam miliar Rupiah

dalam miliar Rupiah

PENDAPATAN  PERSERoAN

lAbA bERSIh PERSERoAN

2014 2013

116

147

2013

3,6

15,1

ANAlISA DAN PEMbAhASAN MANAjEMEN

kegiatan usaha perseroan adalah hanya melalui anak 

perusahaannya (pt meb) yaitu perdagangan gas di 

daerah sumatera selatan dengan izin dedicated 

hilir yaitu penjualan gas dan pembangunan jaringan 

pipa sepanjang kurang lebih 25 km sampai titik serah 

di lokasi konsumen. volume penjualan gas sebesar 

1.174.091 mmbtu di tahun 2014 dan 1.193.343 

mmbtu di tahun 2013.

kontribusi pendapatan pt meb berasal dari 

konsumen industri pulp & paper sebesar 73%, dan 

perusahaan karet (crumb rubber) sebesar 27%.

PErTUMBUhAn PEndAPATAn BErSIh
pendapatan bersih konsolidasi untuk tahun 2014 

adalah sebesar rp146.772.066.920 mengalami 

peningkatan sebesar rp30.468.788.699 atau 

sebesar 26% dibandingkan dengan pendapatan 

bersih konsolidasi untuk tahun 2013 sebesar 

rp116.303.278.221.

peningkatan tersebut disebabkan karena adanya 

kenaikan harga dan tambahan konsumen baru.

PErTUMBUhAn LABA kOTOr
laba kotor konsolidasi untuk tahun 2014 adalah 

sebesar rp54.189.201.179 mengalami peningkatan 

sebesar rp16.546.401.199 atau sebesar 44% 

dari sebesar rp37.642.799.980 pada tahun 

2013. sedangkan marjin laba kotor mengalami 

peningkatan dari sebesar 32% menjadi 37% pada 

tahun 2014 peningkatan tersebut sebagai dampak 

dari meningkatnya penjualan gas anak perusahaan 

ke sebagian besar customer sebesar 26%

LABA USAhA
laba usaha konsolidasi untuk tahun 2014 adalah 

sebesar rp 21.744.253.821 mengalami peningkatan 

sebesar rp15.054.795.041 atau sebesar 225% 

dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 

rp6.689.458.780. peningkatan tersebut terutama 

disebabkan oleh peningkatan penjualan dan 

peningkatan pendapatan lain anak perusahaan, 

meskipun terjadi peningkatan atas beban usaha.



PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk

2014 Laporan Tahunan
Annual Report

Analisa dan Pembahasan Manajemen
Tata Kelola Perusahaan

LABA BErSIh PErSErOAn
laba komprehensif konsolidasi untuk tahun 2014 

adalah sebesar rp15.049.806.998 mengalami 

peningkatan sebesar rp11.416.795.632 atau 

314% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 

rp3.633.011.366. peningkatan tersebut sebagai 

dampak dari peningkatan pendapatan dari penjualan 

gas dari anak perusahaan.

PErTUMBUhAn JUMLAh AkTIvA, 
kEwAJIBAn, dAn EkUITAS
aktiva

jumlah aktiva perseroan tahun 2014 yaitu sebesar 

rp152.870.984.429, menurun jika dibandingkan 

ditahun 2013 sebesar rp244.786.483.230. hal 

tersebut dikarenakan perseroan melakukan 

penghapusan atas investasi pada perusahaan 

asosiasi yaitu investasi pada pt nisam energi dan 

pt lebak energi.

kewajiban

jumlah liabilitas perseroan pada tanggal 31 

desember 2014 adalah sebesar rp52.700.657.047 

turun sebesar rp11.559.000.218 dibandingkan 

liabilitas perseroan pada tanggal 31 desember 2013 

sebesar rp64.259.657.265. penurunan tersebut 

disebabkan adanya pembayaran pinjaman bank.

ekuitas

jumlah ekuitas konsolidasi pada tanggal 31 

desember 2014 adalah sebesar rp100.170.327.382  

turun dibandingkan ekuitas pada tanggal 31 

desember 2013 sebesar rp180.526.825.965. 

turunnya ekuitas sebesar rp80.356.498.583 

pada tahun 2014 disebabkan karena adanya 

penghapusan investasi pada perusahaan 

asosiasi sebesar rp95.406.305.817 meskipun 

perseroan membukukan laba bersih sebesar 

rp15.049.806.999.

LAPOrAn ArUS kAS kOnSOLIdASIAn
arus kas dari aktivitas operasi

kas bersih yang digunakan untuk kegiatan operasi 

untuk tahun yang  berakhir pada tanggal 31 

desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah 

sebesar rp(425.161.945) dan rp(10.380.729.278).

kas bersih operasional untuk tahun 2014 bernilai 

negatif sebesar rp(425.161.945) terutama 

disebabkan karena adanya peningkatan pembayaran 

kepada supplier, karyawan dan pajak.

kas bersih operasional di tahun 2013 bernilai negatif 

sebesar rp(10.380.729.278). hal ini disebabkan 

karena penerimaan dari konsumen yaitu sebesar 

rp119.605.131.724 lebih besar dari pembayaran 

terhadap supplier, karyawan, bunga pajak dan 

pembayaran biaya operasional lainnya sebesar 

rp115.659.532.694.

arus kas dari aktivitas investasi

kas bersih yang digunakan untuk kegiatan investasi 

untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 

2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar rp 

(1.723.010.305), dan rp (5.198.447.515).

arus kas keluar sebagian besar digunakan untuk 

pembelian aset tetap. pembayaran untuk pembelian 

aset tetap dilakukan untuk menunjang kegiatan 

usaha perseroan dan entitas anak dalam rangka 

memperbaharui aset yang sudah tidak optimal.

arus kas dari aktivitas pendanaan

kas bersih yang diperoleh dari kegiatan pendanaan 

untuk tahun yang  berakhir pada tanggal 31 desember 

2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar 

rp(207.834.000) dan rp20.152.619.462. sebagian 

besar berasal dari penambahan atau pembayaran 

hutang bank jangka panjang.
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kETERANGAN 2014 2013

Aktivitas Operasi (425,161,945) (10,380,729,278)

Aktivitas Investasi (1,723,010,305) (5,198,447,515)

Aktivitas Pendanaan (207,834,000) 20,152,619,462 

kETERANGAN 2014 2013

Pendapatan  146,772,066,920  116,303,278,221 

Laba Usaha  21,744,253,821  6,689,458,780 

Laba Bersih  15,049,806,998  3,633,011,367 

% 10,25% 3,12%

ARuS kAS koNSolIDASIAN

PENDAPATAN PERSERoAN

kETERANGAN 2014 2013 2012

lIkuIDITAS

Current Ratio 1.44 1.16  0.34 

Quick Ratio 0.48 0.40  0.33 

Working capital to total asset ratio 11.63% 3.00% -14.28%

SolvAbIlITAS

Debt to Equity 52.61% 35.60% 31.13%

Debt to Total Assets 34.47% 26.25% 23.74%

AkTIvITAS

Total asset turnover 0.96 0.48 0.35

Sales To Current Asset Ratio 2.51 2.23 4.75

PRoFITAbIlITAS

Gross Profit Margin 36.92% 32.37% 48.17%

Operational Profit Margin 14.81% 5.75% -62.66%

Net Profit Margin 10.25% 3.12% -49.57%

Return On Asset (ROA) 9.84% 1.48% -17.27%

Return On Equity (ROE) 15.02% 2.01% -22.64%

lIkuIDITAS, SolvAbIlITAS,
AkTIvITAS DAN PRoFITAbIlITAS
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kINERjA kEuANGAN

2014 2013 2012

Aset Lancar 58,507,951,346 52,251,235,958 17,017,217,371

Aset Tidak Lancar 94,363,033,083 192,535,247,272 214,936,807,593

Total Aset 152,870,984,429 244,786,483,230 231,954,024,964

Liabilitas Lancar 40,732,110,228 44,902,289,481 50,142,316,883

Liabilitas Tidak Lancar 11,968,546,819 19,357,367,784 4,917,893,481

Total Liabilitas 52,700,657,047 64,259,657,265 55,060,210,364

Ekuitas 100,170,327,382 180,526,825,965 176,893,814,600

Pendapatan 146,772,066,920 116,303,278,221 80,799,722,125

Laba (Rugi) Kotor 54,189,201,179 37,642,799,980 38,917,501,917

Laba (Rugi) Usaha 21,744,253,821 6,689,458,780 (50,632,764,056)

Laba (Rugi) Bersih 15,049,806,998 3,633,011,366 (40,050,562,534)
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lIkuIDITAS, SolvAbIlITAS
DAN kolEkTIbIlITAS PIuTANG

LIkUIdITAS
likuiditas menunjukan kemampuan perseroan 

dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan 

menggunakan aset lancar yang dimilikinya, yang 

diukur dengan menggunakan perbandingan antara 

jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas lancar. 

semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin baik 

kemampuan perseroan dalam memenuhi liabilitas 

jangka pendeknya. rasio likuiditas terbagi atas 

rasio lancar dan rasio cepat.

rasio lancar perseroan pada tanggal 31 desember 

2014 dan 2013 masing masing 1,44 kali dan 1,16 kali. 

rasio cepat perseroan pada tanggal 31 desember 

2014 dan 2013 masing masing 0,48 kali dan 0,40 kali.

SOLvABILITAS
solvabilitas menunjukan kemampuan perseroan 

dalam melunasi seluruh liabilitasnya, yang diukur 

dengan menggunakan dua pendekatan yaitu (i) 

diukur melalui perbandingan antara jumlah liabilitas 

dengan jumlah aset (solvabilitas aset), (ii) diukur 

melalui perbandingan antara jumlah liabilitas 

dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas). 

semakin rendah rasio solvabilitas, maka semakin 

baik kemampuan perseroan dalam memenuhi 

seluruh liabilitasnya.

solvabilitas aset perseroan pada tanggal 31 

desember 2014, dan 2013 masing-masing adalah 

34% dan 26%.

solvabilitas ekuitas perseroan pada tanggal 31 

desember 2014 dan 2013 dan masing masing adalah  

53% dan 36%.

kOLEkTIBILITAS PIUTAng
pada akhir tahun 2014, kemampuan perusahaan 

dalam menagih piutang (collection period) 

meningkat dari rata rata 44 hari pada tahun 2013 

menjadi 36 hari pada tahun 2014. perhitungan ini 

didapat dari pembagian antara saldo piutang rata-

rata dengan pendapatan dan dikalikan jumlah hari 

dalam satu tahun (365hari). penurunan kolektibilitas 

ke piutang ini menunjukkan bahwa managemen 

perseroan dapat tetap efektif dalam mengelola 

tagihan ke pelanggan. untuk memitagasi risiko 

piutang tidak tertagih, menajemen secara berkala 

melakukan evaluasi piutang dengan mengaitkan 

supplies gas ke pelanggan.

PERbANDINGAN ANTARA PRoyEkSI DENGAN 
PENCAPAIAN DI TAhuN 2014  &  TARGET DI 2015

perseroan telah membukukan laba bersih sebesar 

rp15.049.806.999 atau mencapai 88% dari 

target tahun 2014 yang diproyeksikan sebesar 

rp17.177.248.000.

target perseroan tahun 2015 adalah:

•	 meningkatkan laba bersih menjadi minimal 

sebesar rp25.000.000.000

•	 melakukan pencatatan kembali sahamnya 

(relisting) di bursa efek indonesia

•	 menambah konsumen baik dari industri yang 

sudah ada (pulp & paper serta crumb rubber) 

atau dari industri keramik

•	 menambah pasokan gas alam dan jaringan pipa 

seiring dengan bertambahnya konsumen

•	 mempersiapkan perusahaan untuk dapat 

melakukan pengembangan usaha.
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STRukTuR MoDAl

2014 koNTRIbuSI 2013 koNTRIbuSI

Utang bank dan lembaga keuangan 
jangka panjang

 10,941,492,030 62.22%  18,285,732,172 64.26%

Utang bank dan lembaga keuangan 
jangka panjang

 6,644,903,512 37.78%  10,170,515,081 35.74%

Liabilitas Jangka Panjang  17,586,395,542 14.93%  28,456,247,253 13.62%

Ekuitas  100,170,327,382 85.07% 19,357,367,784 86.38%

Total modal diinvestasikan  117,756,722,924 100.00%  208,983,073,218 100.00%

dari struktur modal perseroan, menunjukkan 

adanya kenaikan proporsi utang perseroan dari 

sebelumnya sebesar 13,62% ditahun 2013 menjadi 

14,93% ditahun 2014. kenaikan tersebut disebabkan 

adanya penurunan ekuitas meskipun perseroan 

mencatatkan laba sebesar 15 miliar.

kEBIJAkSAnAAn MAnAJEMEn ATAS 
STrUkTUr MOdAL
perseroan menetapkan kebijaksanaan modal 

dengan mempertahankan rasio utang terhadap 

modal dengan perbanding 65%:35%. namun 

sampai saat ini ratio hutang dan ekuitas belum 

pernah mencapai dari apa yang di pagukan. hal ini 

mengindikasikan bahwa struktur modal perusahaan 

yang sangat kuat.

selama tahun 2014 perseroan tidak memiliki ikatan 

material atas investasi barang dan modal.

pada tahun 2014 perseroan melakukan investasi 

pada jaringan pipa sebesar rp6,3 miliar.

IkATAN MATERIAl ATAS
INvESTASI bARANG MoDAl

INvESTASI bARANG MoDAl yANG DIREAlISASIkAN
PADA TAhuN buku TERAkhIR
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PRoSPEk bISNIS

berdasarkan jenis pemanfaatannya berikut 

pemanfaatan gas alam yang dibagi menjadi 

beberapa kategori:

1. industri

industri tertentu menggunakan gas alam sebagai 

bahan baku antara lain pupuk dan plastik. 

disamping itu gas alam juga sebagai sumber 

energi (panas) untuk proses produksi kertas, 

keramik dan karet.

2. kegunaan domestik

digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak 

dan pemanas.

3. listrik

gas alam juga dapat digunakan untuk 

menghasilkan listrik melalui penggunaan turbin 

gas dan turbin uap. pembakaran gas alam lebih 

bersih daripada minyak dan batubara sehingga 

dapat menghasilkan listrik dengan lebih efisien 

dan emisi yang lebih rendah.

4. transportasi

gas alam digunakan sebagai bahan bakar 

transportasi, mempunyai oktan yang lebih tinggi, 

lebih bersih daripada bensin dan diesel.

PrOSPEk IndUSTrI
gAS ALAM nASIOnAL
di setiap tahunnya peran gas alam untuk memenuhi 

kebutuhan energy global semakin meningkat. pada 

tahun 1990 kebutuhan natural gas di seluruh dunia 

hanya 20% dari permintaan seluruh sumber energi 

tahun 2013 naik menjadi 23% dan tahun 2025 

diperkirakan akan naik menjadi 26%. gas alam akan 

mengambil peran yang lebih besar dalam global 

energy mix.

dengan asumsi bahwa jumlah penduduk indonesia 

akan terus meningkat, maka kebutuhan energy pun 

dipastikan bertambah. jumlah total kebutuhan 

energy rakyat indonesia tahun 2025 diperkirakan 

mencapai hampir 500 twh (terawatt hours).

untuk pembangkit listrik, indonesia kini sangat 

mengandalkan tenaga air, tenaga uap dan batubara, 

tapi sebenarnya gas alamlah sumber energy yang 

paling menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan 

energi indonesia saat ini dan di masa mendatang 

karena ketersediaannya melimpah dan harganya 

sangat bersaing. walaupun saat ini infrastruktur 

pipa gas masih dalam pengembangan namun 

ternyata tingkat penggunaan gas alam sudah 

meningkat. (Sumber: Investor Daily 6 Agustus 

2014,”Pengembangan Sumber Daya Gas Alam di 

Indonesia”.)

melihat hal di atas, prospek usaha energi gas di 

tahun 2014 dan masa mendatang sangat terbuka. 

namun demikian, prospek usaha perseroan 

sebagai perusahaan yang bergerak di bidang 

energi pemanfaatan gas alam akan sejalan dengan 

pertumbuhan ekonomi dan kekuatan permintaan 

industri.

salah satu hal yang akan menunjang pertumbuhan 

ekonomi indonesia khususnya dalam industri 

energi gas adalah adanya rencana pengembangan 

infrastruktur yang tertuang dalam mp3ei (masterplan 

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 

indonesia). berdasarkan data dari kementrian 

energi dan sumber daya mineral (esdm), 

cadangan terbukti gas alam indonesia sebesar 

104 tscf (trillion standard cubic feet) dan 48 

tscf sehingga terdapat total cadangan gas alam 

sebesar 152 tscf. cadangan tersebut akan lebih 

besar jika memperhitungkan potensi sumber gas 

alam non konvensional seperti coal bed methane 

1990

20%
2013

23%
2025

26%
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(cbm), shale gas, maupun bio gas. cadangan 

gas alam dari cbm berdasarkan data skk migas 

(satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha 

hulu minyak dan gas alam ) diperkirakan mencapai 

453,3 tcf sehingga prospek industri gas alam di 

indonesia memiliki peluang yang sangat besar. dari 

sisi pasokan cadangan gas indonesia diperkirakan 

masih cukup untuk 50 tahun ke depan apabila dilihat 

dari rasio cadangan terhadap produksi (reserve to 

production).

perkembangan permintaan gas alam di indonesia, 

khususnya pulau jawa semakin meningkat guna 

memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit 

listrik. pada tahun 2020 diperkirakan permintaan 

gas akan mencapai 10,7 tcf (scenario rendah) 

atau 12 tcf (skenario tinggi). terlepas dari tekanan 

pertumbuhan ekonomi dan permintaan, gas alam 

masih diyakini sebagai salah satu penunjang yang 

amat dibutuhkan dalam kebutuhan industri maupun 

rumah tangga. berikut adalah tabel perkiraan 

permintaan gas alam domestik di tahun 2013 (dalam 

mmscfd-million standard cubic feet per day):

gas alam saat ini menjadi salah satu pilihan utama 

sumber energi bagi industri dan rumah tangga 

terutama disebabkan:

1. subsidi bahan bakar bagi konsumen industri 

dicabut sejak tahun 2005, dan pengurangan 

subsidi bbm kepada masyarakat sejak akhir 

tahun 2014

2. keuntungan harga dan efisiensi serta dampak 

yang positif dari gas alam terhadap lingkungan.

3. persaingan industri di era perdagangan bebas 

dimana kebutuhan gas alam menjadi meningkat.

Sumber: PGN, Laporan Tahunan 2013

cadangan gas 
(tcf)

Sumber: Kementrian Perdagangan Republic 

Indonesia dan Forum Industri Pengguna Gas 

alam (FIPGB) – 2013.
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51

2415

987 926

388 270 145
98

157

18 18
21

CAdAngAn gAS
dI BEBErAPA dAErAh (TCf)

PErMInTAAn (MMSCfd)

potensi cadangan gas alam yang besar serta adanya 

kewajiban kepada pemasok gas untuk memasok ke 

dalam negeri (domestic market obligation/dmo) 

bagi pengembangan gas baru merupakan peluang 

bagi perseroan untuk mengamankan pasokan gas 

alam tersebut bagi pelanggannya.
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di sisi lain, harga gas alam juga masih kompetitif 

dibandingkan dengan sumber energi lainnya. berikut 

adalah tabel perbandingan harga gas terhadap harga 

minyak bumi:

dalam rangka menghemat subsidi bbm dan 

listrik, menekan emisi co2  dan mengurangi 

ketergantungan impor minyak mentah karena saat 

ini indonesia sudah menjadi net importer minyak 

bumi, cadangan gas alam indonesia yang besar, 

peningkatan daya saing industri, energi gas alam di 

indonesia di tahun 2014 dan masa mendatang akan 

tumbuh dengan pesat sehingga prospek usaha anak 

perusahaan sangat menjanjikan.

keterangan: harga bbm 

pertamina

per agustus 2014

nilai tukar usd 1 = idr 10.000,-

*sesuai harga icp

(Sumber: Presentasi investor 

Summit Perusahaan Gas 

Negara)

premium

minyak tanah

MFO (minyak bakar)

Minyak Diesel (MDF/IDO)

Minyak solar (HSD)

LPG Bulk

LNG

LPG 50 kg

gas alam

36

34

33

35

25

17-21

10

17

17

hARGA (uSD/MMbTu)
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PEMASArAn & PEnJUALAn
perseroan melalui anak perusahaannya melakukan 

pemasaran gas alam dengan cara sebagai berikut :

i. melakukan penetrasi kepada market 

industri dengan melakukan presentasi yang 

mengedepankan benefit dari penggunaan 

gas alam sebagai bahan bakar untuk proses 

produksi.

ii. anak perusahaan juga memiliki team marketing 

yang aktif untuk mencari potensial konsumen 

dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan 

konsumen eksisting. hal tersebut dilakukan 

dengan selalu aktif berpartisipasi dalam setiap 

rapat koordinasi gas dan seminar sehingga  team 

marketing dapat menciptakan peluang untuk 

berdiskusi dan memperluas network/jaringan di 

industri gas.

perseroan melalui anak perusahaannya melakukan 

pemasaran gas alam dengan cara sebagai berikut:

a. melakukan penetrasi kepada market 

industri dengan melakukan presentasi yang 

mengedepankan benefit dari penggunaan 

ghas bumi sebagai bahan bakar untuk proses 

produksi.

b. anak perusahaan juga memiliki team marketing 

yang aktif untuk mencari potensial konsumen 

dan selalu menjaga komunikasi yang baik dengan 

konsumen eksisting. hal tersebut dilakukan 

dengan selalu aktif berpartisipasi dalam setiap 

rapat koordinasi gas dan seminar sehingga  team 

marketing dapat menciptakan peluang untuk 

berdiskusi dan memperluas network/jaringan di 

industri gas.

STrATEgI USAhA
strategi usaha perseroan dan anak perusahaan 

adalah sebagai berikut :

jangka pendek:

•	 mencatatkan saham di bursa efek indonesia

•	 mengembangkan volume dan jaringan distribusi 

gas

•	 mengoptimalkan pemesanan gas dari jaringan 

infrastruktur yang baru

•	 melaksanakan pemetaan terhadap kebutuhan 

gas alam oleh anak perusahaan di wilayah yang 

ada dan wilayah baru.

•	 melakukan pengamanan terhadap sumber gas 

sehingga penyaluran gas kepada para konsumen 

dapat berjalan secara kontinyu dengan baik dan 

lancar.

jangka menengah dan panjang:

•	 meningkatkan alokasi terhadap sumber gas alam 

baru 

•	 menambah pasokan gas alam baru, dimulai dari 

lokasi terdekat dengan infrastruktur jaringan 

yang sudah ada

•	 pemanfaatan kebijakan  dmo (domestic market 

obligation) pada penghasil gas alam sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku

•	 penambahan konsumen baru

•	 menambah konsumen baru baik dari industri 

yang sudah dilayani yaitu pulp & paper dan karet, 

maupun dari industri lainnya seperti keramik.

•	 mengembangkan proyek baru 

•	 melakukan pengembangan infrastruktur 

minyak bumi dan gas melalui program rdp 

(reconstruction development program) yang 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

•	 melakukan pengembangan dengan melihat untuk 

penyaluran gas alam tanpa pipanisasi ke remote 

industri (mini lng, cng dan lain-lain).

ASPEk-ASPEk PEMASARAN
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PERISTIWA PENTING 2014

TANGGAl kETERANGAN

21 April 2014
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Luar Biasa tentang 
pergantian susunan Direksi dan Komisaris

8 Mei 2014
Perubahan pemegang saham pengendali melalui 
pengambilalihan saham milik DKLN oleh MTM dengan 
menggunakan Mandatory Tender Offer

18 juli 2014
Penghapusan investasi pada perusahaan asosiasi di anak 
perusahaan

23 Desember 2014
Pengajuan permohonan pencatatan kembali
saham perseroan di Bursa Efek Indonesia

kEbIjAkAN DIvIDEN

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di 

indonesia, pembayaran dividen harus disetujui 

oleh pemegang saham dalam rups tahunan 

yang disetujui oleh dewan direksi. perseroan bisa 

membayar dividen setiap waktu dari laba bersih. 

pemegang saham yang tercatat pada tanggal 

pembagian tersebut, berhak atas jumlah dividen 

yang disetujui secara penuh setelah dipotong pajak 

yang berlaku di indonesia. 

sebelum akhir tahun buku, dividen interim dapat 

dibagikan sepanjang diperbolehkan oleh anggaran 

dasar perseroan dan jika dividen interim tersebut 

tidak menyebabkan nilai aktiva bersih perseroan 

lebih kecil daripada modal ditempatkan dan disetor 

serta cadangan wajib. pembayaran dividen tersebut 

lAbA bERSIh SETElAh PAjAk PERSENTASE DARI lAbA bERSIh

Rp 10-20 miliar 10%

>Rp 20 miliar 20%

ditentukan oleh dewan direksi perseroan setelah 

sebelumnya disetujui oleh dewan komisaris. semua 

saham perseroan yang telah ditempatkan dan 

disetor penuh dalam rangka pencatatan kembali 

saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat 

dalam segala hal yang satu dengan yang lain 

termasuk hak atas dividen.

besarnya dividen tunai dikaitkan dengan 

keuntungan perseroan pada tahun buku yang 

bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat 

kesehatan perseroan dan tanpa mengurangi hak dari 

rapat umum pemegang saham perseroan untuk 

menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran 

dasar perseroan. kebijaksanaan dividen perseroan 

adalah sebagai berikut:

PERubAhAN PADA kEbIjAkAN AkuNTANSI

selama tahun 2014 tidak ada perubahaan akuntansi 

yang memiliki dampak yang signifikan.
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TRANSAkSI bENTuRAN kEPENTINGAN
DAN DENGAN PIhAk bERElASI

INFoRMASI MATERIAl TERkAIT DENGAN INvESTASI, EkSPANSI, 
DIvESTASI, AkuISISI ATAu RESTRukTuRISASI uTANG ATAu MoDAl

INFoRMASI DAN FAkTA MATERIAl yANG TERjADI
SETElAh TANGGAl lAPoRAN AkuNTAN

selama tahun 2014 tidak mempunyai transaksi 

dimaksud.

tidak ada kejadian setelah tanggal laporan yang 

perlu diungkapkan.

selama tahun 2014 tidak ada transaksi benturan 

kepentingan dan dengan pihak yang berelasi.

PERubAhAN PERATuRAN PERuNDANG-uNDANGAN
yANG bERPENGARuh SIGNIFIkAN

selama tahun 2014 tidak ada perubahan peraturan 

perundang-undangan yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja perseroan.
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TATA KELOLA
PERUSAHAAN
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penerapan good corporate governance (gcg) 

perseroan ditujukan sebagai upaya untuk 

melindungi pemegang saham khususnya pemegang 

saham publik dan sebagai wujud untuk menjaga dan 

menciptakan nilai tambah bagi hubungan semua 

pihak yang berkepentingan. semua upaya tersebut 

diwujudkan dalam sebuah prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik. adapun prinsip-prinsip 

tersebut adalah:

fAIrnESS (kEwAJArAn)
prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat 

peraturan korporasi yang melindungi kepentingan 

minoritas, membuat pedoman perilaku perusahaan, 

perlindungan terhadap seluruh kepentingan 

pemegang saham, yaitu dengan dibentuknya 

komisaris independen yang dimaksudkan untuk 

melindungi pemegang saham minoritas. komisaris 

independen berasal dari orang diluar perseroan agar 

didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

terlepas dari intervensi pihak perseroan.

TrAnSPArAnSI
prinsip ini diwujudkan antara lain dengan 

mengembangkan sistem akuntansi yang berbasiskan 

standar akuntansi dan best practices yang menjamin 

adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang 

berkualitas. laporan keuangan perseroan tersebut 

diaudit oleh kantor akuntan publik yang independen 

dan terdaftar di ojk.

AkUnTABILITAS
prinsip ini diwujudkan antara lain dengan menyiapkan 

dan melaporkan laporan keuangan tepat pada 

waktunya.

rESPOnSIBILITAS
(TAnggUng JAwAB)
peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana 

ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif 

antara perseroan serta para pemegang kepentingan 

dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan 

perusahaan yang sehat dari aspek keuangan. oleh 

karena itu untuk mewujudkan lapangan kerja dan 

perusahaan yang sehat perseroan mewujudkan 

dengan mengukutkan karyawannya dalam program 

jamsostek, melakukan pembayaran dan pelaporan 

pajak tepat pada waktunya dan menggaji seluruh 

karyawan diatas upah minimum regional yang akan 

berdampak pada kinerja perseroan menjadi lebih 

baik dan lebih profesional serta lebih beretika.

TATA kElolA PERuSAhAAN

DIREKSI

SEKRETARIS
PERUSAHAAN

AUDIT
INTERNAL

DEWAN
KOMISARIS

KOMITE
AUDIT

KOMITE SISTEM
WHISTLE BLOWING

RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM

STRukTuR koRPoRASI

STRukTuR PENDukuNG

dalam rangka menerapkan prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik dalam praktik bisnis perseroan 

dan memenuhi peraturan-peraturan ojk dan bei 

yang berkaitan dengan hal tersebut, perseroan telah 

menunjuk dan menetapkan sebagai berikut:

komisaris independen: marwah m diah

sekretaris perusahaan :

dr. a. yaniarsyah hasan, se., mm

komite audit : marwah m diah
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DEWAN koMISARIS

kOMPOSISI dEwAn kOMISArIS
sesuai dengan rupst perseroan tanggal 21 april 

2014, dewan komisaris terdiri dari dua orang yang 

terdiri satu komisaris utama dan satu komisaris 

independen.

komposisi dewan komisaris per 2014 terdiri dari:

komisaris utama :

ir. bambang hermiyanto priyadi

komisaris independen :

dr. marwah m. diah, s.h, mpa 

 

dewan komisaris merupakan organ perusahaan 

yang bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada direksi serta memastikan bahwa perseroan 

melaksanakan gcg pada seluruh tingkatan atau 

jenjang organisasi. dewan komisaris bersama 

direksi sepakat untuk menerapkan prinsip-prinsip 

tata kelola  perusahaan yang baik secara konsisten 

sebagai landasan operasional perusahaan.dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, dewan komisaris 

secara aktif melakukan kajian kajian, memberikan 

rekomendasi, dan persetujuan terhadap corporate 

action dan business plan yang di usulkan oleh direksi, 

menelaah laporan keuangan tahunan dan tengah 

tahunan. dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugasnya dewan komisaris dibantu oleh komite 

audit.

IndEPEndEnSI dEwAn kOMISArIS
jumlah komisaris independen mep telah memenuhi 

ketentuan sesuai dengan peraturan badan 

pengawas pasar modal dan lembaga keuangan 

(bapepam-lk) nomor iX.1.5 dan peraturan bursa 

efek indonesia (bei) nomor i-5 kep-305/bej/07-

2004 yang mengatur komposisi minimum komisaris 

independen yaitu 30% dari jumlah seluruh anggota 

dewan komisaris pt mitra energi persada, tbk 

memiliki 1 (satu) orang komisaris independen atau 

50% dari jumlah seluruh nggota dewan komisaris, 

yaitu komisaris independen : dr. marwah m diah, 

sh., mpa.

independensi dewan komisaris pt mitra energi 

persada, tbk sebagai berikut:

•	 dewan komisaris tidak mempunyai hubungan 

sedarah sampai dengan derajat ke-3 (ketiga), 

baik menurut garis lurus maupun gaaris ke 

samping ataupun hubungan semenda (menantu 

atau ipar) dengan anggota dewan komisaris yang 

lain maupun direksi perseroan.

•	 dewan komisaris tidak mempunyai benturan 

kepentingan secara ribadi terhadap hal-hal 

yang termaktub dalam rencana kerja anggaran 

perusahaan tahun 2014.

•	 dewan komisaris akan menerapkan prinsip-

prinsip tata kelola perusahaan yang baik (goof 

corporate governance) secara konsisten 

dalam pelaksanaan rencana kerja anggaran 

perusahaan tahun 2014.

•	 dewan komisaris tidak akan memanfaatkan 

perseroan baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk kepentingan pribadi, keluarga 

maupun golongan tertentu (selain manfaat 

yang diperoleh dari renumerasi dan fasilitas 

yang disediakan oleh perseroan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang  berlaku).

TUgAS dAn TAnggUng JAwAB
dEwAn kOMISArIS
dewan komisaris merupakan organ perseroan yang 

secara kolektif bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus sesuai dengan 

anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada 

direksi. dewan komisaris tidak turut serta dalam 

mengambil keputusan operasional. kedudukan 

masing-masing anggota dewan komisaris adalah 

setara. tugas komisaris utama sebagai primus inter 

pares adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan 

komisaris. 

dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh 

rups. dalam melaksanakan tugas, dewan komisaris 

bertanggung jawab kepada rups. pertanggung 

jawaban dewan komisaris kepada rups merupakan 

perwujudan akuntabilitas pengawasan atas 

pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan 

prinsip-prinsip gcg.

PrOSEdUr, dASAr PEnETAPAn dAn 
BESArnyA rEMUnErASI AnggOTA 
dEwAn kOMISArIS 
merujuk pada pasal 96 ayat (1) uupt no. 40 tahun 

2007 yang mengatur besarnya gaji dan tunjangan 

direksi ditetapkan berdasarkan keputusan rups. 

kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat 

(2) dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. 

sedangkan berdasarkan pasal 113 uupt no. 40 tahun 
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NAMA FREkuENSI kEhADIRAN

Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi 12 100%

Marwah M. Diah 12 100%

juMlAh RAPAT koMISARIS

REMuNERASI DAN TuNjANGAN ToTAl

Dewan Komisaris 1.095.000.000

REMuNERASI DAN TuNjANGAN

2007, diatur bahwa ketentuan mengenai besarnya 

gaji dan honorarium serta tunjangan bagi anggota 

dewan komisaris ditetapkan oleh rups.

dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota 

komisaris adalah keputusan rapat umum pemegang 

saham.

rEMUnErASI
penetapan penghasilan bagi anggota komisaris 

berdasarkan keputusan dewan komisaris tanggal 

21 april 2014 tentang penetapan penghasilan 

tahun 2014 bagi anggota direksi dan anggota 

dewan komisaris pt. mitra energi persada,tbk. 

berdasarkan penetapan tersebut, maka remunerasi 

dewan komisaris tahun buku 2014 adalah sebesar 

rp 1.095.000.000,- (satu miliar sembilan puluh lima 

juta rupiah).

rAPAT dEwAn kOMISArIS
selama tahun 2014 dewan komisaris secara 

berkala mengadakan rapat, baik rapat internal 

dewan komisaris, maupun rapat gabungan 

dewan komisaris dan direksi.  selama tahun 2014 

dilaksanakan 12 kali rapat tingkat kehadiran anggota 

dewan komisaris pada rapat internal dewan 

komisaris dan rapat gabungan dewan komisaris 

adalah 100%.
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DIREkSI

kOMPOSISI dIrEkSI
direksi terdiri dari tiga anggota yang meliputi satu 

direktur utama, satu direktur dan satu direktur 

independen.

komposisi direksi per 2014 terdiri dari:

direktur utama : ivo wongkaren

direktur : dr. a. yaniarsyah hasan, 

s.e., m.m.

direktur independen : husni heron 

direksi merupakan organ perseroan yang 

bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan 

pengelolaan perseroan serta melaksanakan gcg 

pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 

dalam melaksanaan tugasnya, direksi bertanggung 

jawab kepada rups, pertanggung jawaban direksi 

kepada rups merupakan perwujudan akuntabilitas 

pengelolaan perusahaan sesuai dengan prinsip-

prinsip gcg.

para anggota direksi diangkat dan diberhentikan 

oleh rapat umum pemegang saham rups.

PErSyArATAn, kEAnggOTAAn dAn 
kOMPOSISI
seluruh anggota direksi perseroan telah memenuhi 

persyaratan formal dan material yang berlaku.  

persyaratan formal bersifat umum, sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sedangkan persyaratan material bersifat khusus, 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis 

perseroan. 

direksi perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 

1 (satu) direktur utama dan 2 (dua) direktur. 

direksi diangkat oleh rups, masing-masing untuk 

jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya 

sampai penutupan rups tahunan tahun ketiga 

berikutnya dengan tidak mengurangi hak rups 

untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. jabatan 

anggota direksi berakhir apabila mengundurkan 

diri, tidak lagi memenuhi persyaratan, meninggal 

dunia, diberhentikan oleh dewan komisaris atau 

berdasarkan keputusan rups. 

TUgAS dAn TAnggUng JAwAB 
dIrEkSI
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

direksi senantiasa berpegang dan berpedoman 

pada anggaran dasar maupun ketentuan internal 

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

tugas pokok direksi adalah:

memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan dan senantiasa 

berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

perseroan menguasai, memelihara dan mengurus 

kekayaan perseroan. 

direksi menjalankan tugas pelaksanaan pengurusan 

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan 

serta mewakili perseroan baik di dalam maupun 

di luar pengadilan sebagai amanat dari pemegang 

saham yang ditetapkan dalam rups.

direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan 

tugasnya kepada pemegang saham melalui rups. 

direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit 

dan rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal 

yang dilakukan oleh satuan pengawasan intern 

maupun auditor eksternal. para anggota direksi 

diangkat dan diberhentikan oleh rups. 

IndEPEndEnSI dIrEkSI
direksi ditetapkan untuk menjalankan segala 

tindakan pengurusan perseroan atau hubungan 

dengan pihak lain secara independen tanpa campur 

tangan pihak-pihak lain atau yang bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan dan 

anggaran dasar perseroan yang secara material 

dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian 

tugas direksi yang dijalankan semata-mata untuk 

kepentingan perseroan. 

rEMUnErASI
penetapan penghasilan bagi anggota komisaris 

berdasarkan keputusan dewan komisaris tanggal 

21 april 2014 tentang penetapan penghasilan 

tahun 2014 bagi anggota direksi dan anggota 

dewan komisaris pt. mitra energi persada,tbk. 

berdasarkan penetapan tersebut, maka remunerasi 

dewan komisaris tahun buku 2014 adalah sebesar 

rp 1.867.612.326,- (satu miliar delapan ratus enam 
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puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus 

dua puluh enam rupiah).

rAPAT dIrEkSI
selama tahun 2014 direksi secara rutin melakukan 

rapat direksi, dan rapat dengan jajaran manajemen 

termasuk rapat dengan direksi dari anak perusahaan 

untuk mengetahui dan mendengarkan laporan 

kinerja dari direksi anak perusahaan serta secara 

periodik mengadakan rapat gabungan dengan 

dewan komisaris sebanyak 32 kali dengan tingkat 

kehadiran rata-rata 90% (sembilan puluh persen).

PrOSEdUr, dASAr PEnETAPAn dAn 
BESArnyA rEMUnErASI AnggOTA 
dIrEkSI
berdasarkan pasal 96 ayat (1) undang-undang 

perseroan terbatas no. 40 tahun 2007 yang 

mengatur besarnya gaji dan tunjangan direksi 

ditetapkan berdasarkan keputusan rups. 

kewenangan tersebut berdasarkan pasal 96 ayat (2) 

dapat dilimpahkan kepada dewan komisaris. 

sehingga penetapan besarnya remunerasi anggota 

direksi adalah dengan pengajuan oleh direksi 

kepada dewan komisaris yang mana kemudian 

diputuskan dalam rapat umum pemegang saham 

untuk menguasakan keputusan penentuan besaran 

remunerasi kepada dewan komisaris.

STrUkTUr rEMUnErASI dIrEkSI
1. gaji

2. tunjangan hari raya (thr)

3. tunjangan komunikasi

fASILITAS
1. fasilitas kendaraan/tunjangan transportasi.

2. asuransi kesehatan/penggantian biaya 

pengobatan

3. fasilitas biaya representasi

4. fasilitas perkumpulan profesi

5. fasilitas club membership/corporate member

6. fasilitas representasi

7. fasilitas bantuan hukum (bila diperlukan).

penetapan penghasilan bagi anggota direksi 

berdasarkan keputusan dewan komisaris 

no.kep-003/um.0106/mep/vi/2009 tanggal 1 

juni 2009 tentang penetapan penghasilan tahun 

2013 bagi anggota direksi dan anggota dewan 

komisaris pt. mitra energi persada,tbk. berdasarkan 

penetapan tersebut, maka remunerasi direksi 

adalah sebesar rp 1.867.612.326,- (satu miliar 

delapan ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua 

belah ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).

kEBIJAkAn PErUSAhAAn TEnTAng 
PEnILAIAn TErhAdAP kInErJA
AnggOTA dIrEkSI
manajemen telah melakukan usaha yang sangat baik 

untuk menghadapi dan mengelola tantangan. dari 

hasil pengukuran menunjukkan pencapaian sasaran 

rencana kerja perusahaan di tahun 2014 semakin 

dekat kepada tujuan untuk menjadi perusahaan 

satu-satunya energi di seluruh sumatera selatan. 

manajemen juga berusaha keras untuk menjadikan 

perseroan sebagai perusahaan di bidang energi yang 

menghasilkan laba, dan menjadi perusahaan publik 

yang dapat memenuhi kewajiban kepada negara dan 

memberikan nilai tambah kepada para pemegang 

saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat 

sekitar.

NAMA FREkuENSI kEhADIRAN

Ivo Wongkaren 32 100%

DR. A Yaniarsyah Hasan, SE., MM. 30 94%

Husni Heron 29 91%

juMlAh RAPAT DIREkSI

REMuNERASI DAN TuNjANGAN ToTAl

Direksi 1.867.612.326

REMuNERASI DAN TuNjANGAN
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koMITE AuDIT

komite audit perseroan ditetapkan dengan 

keputusan dewan komisaris no.kep-172/mep/2014 

tanggal 24 november 2014 tentang penunjukan 

komite audit perseroan. 

dASAr hUkUM PEMBEnTUkAn
kOMITE AUdIT
komite audit perseroan dibentuk berdasarkan 

peraturan peraturan/perundangan sebagai berikut:

1. keputusan ketua bapepam-lk no. kep-29/

pm/2004 tanggal 24 september 2004 lampiran: 

peraturan iX.i.5 tentang pembentukan dan 

pedoman pelaksanaan komite audit.

2. undang-undang republik indonesia no.40 

tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

kUALIfIkASI PEndIdIkAn dAn
PEngALAMAn kErJA 
komite audit perseroan memiliki kualifikasi  

pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai 

dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai 

komite audit.

proses rekruitmen anggota komite audit dilakukan 

oleh dewan komisaris dengan mempertimbangkan 

kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan  

bekerja sama.

PrOfIL AnggOTA kOMITE AUdIT

DR.MARWAh M. 
DIAh, Sh, MPA,

ketua dan anggota komite audit.

profil beliau dapat dilihat di “dewan komisaris”

SulAEMAN Rh

bergabung menjadi anggota komite audit sejak 

1 juni 2013 lulusan s1 akuntansi sekolah tinggi 

ilmu ekonomi muhamaddiyah tahun 2000, bekerja 

sebagai pengawas pada satuan pengawas internal 

di pt. djakarta lloyd februari s/d mei 2013, direktur 

keuangan dan administrasi pt. daya laut utama 

tahun 2007-2012, kepala divisi perbendaharaan pt. 

djakarta lloyd tahun 2004-2007.

MuhAMMAD 
Ruh TAuhID

bergabung menjadi anggota komite audit sejak 1 

juni 2013. lulusan tahun 2013 program d3 akuntansi 

universitas indonesia sebelum bergabung dengan 

perseroan bekerja sebagai junior auditor di kap 

rama wendra pada januari sampai dengan april 

2012; staff akunting di pt aruss utama januari 2013 

- mei 2013.
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TUgAS dAn TAnggUng JAwAB 
kOMITE AUdIT
tugas komite audit adalah membantu dewan 

komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya 

yaitu agar pengelolaan perseroan dapat berjalan 

efektif dan efisien. dalam pelaksanaan tugas dan 

dalam pelaporannya, komite audit bersifat mandiri 

dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. 

dalam melaksanakan tugas, komite audit 

bertanggung jawab kepada dewan komisaris. 

pertanggung jawaban komite audit kepada dewan 

komisaris merupakan perwujudan akuntabilitas 

pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam 

rangka pelaksanaan prinsip-prinsip gcg.

tugas dan tanggung jawab komite audit tertuang 

dalam piagam komite audit (commitee audit 

charter) yang disahkan dalam lampiran keputusan 

dewan komisaris no. 172/mep/pi/2014 tanggal 24 

november 2014. berdasarkan piagam komite audit, 

tugas dan tanggung jawab komite audit adalah 

sebagai berikut:

a. membantu dewan komisaris dalam memastikan 

efektifitas sistem pengendalian intern dan 

efektivitas peaksanaan tugas eksternal auditor 

dan internal auditor.

b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit 

yang akan dilakukan oleh auditor  eksternal. 

c. memberikan rekomendasi mengenai 

penyempurnaan sistem pengendalian 

manajemen serta pelaksanaannya.

d. memastikan bahwa telah dipatuhi review 

yang memuaskan terhadap informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan.

e. melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan 

perhatian dewan komisaris, dan melaksanakan 

tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas 

dewan komisaris.

sedangkan secara garis besar tanggung jawab 

komite audit mencakup hal-hal sebagaimana di 

bawah ini:

1. terhadap pengawasan laporan keuangan

2. pengendalian internal

3. internal audit

4. eksternal audit

5. kepatuhan

6. pelaporan

IndEPEndEnSI kOMITE AUdIT
komite audit diketuai oleh komisaris independen 

dan dua anggota profesional lainnya yang berasal 

dari luar perseroan serta mempunyai latar belakang 

keuangan dan teknik sesuai dengan bidang industri 

perseroan.hal tersebut telah memenuhi ketentuan 

dalam keputusan ketua badan pengawas pasar 

modal no. kep-29/pm/2004 tentang  pembentukan 

dan pedoman pelaksanaan tugasnya, komite audit 

bekerja secara profesional dan independen.

anggota komite audit telah memenuhi persyaratan 

jumlah, komposisi, kriteria, kompentensi, dan 

independensi sesuai dengan ketentuan dalam 

keputusan ketua badan pengawas pasar modal 

no. kep-29/pm/2004 lampiran : peraturan iX.i.5 

tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan 

komite audit, yaitu :

1. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, 

pengetahuan dan pengalaman yang memadai 

sesuai dengan latar belakang pendidikannya, 

serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. salah seorang dari anggota komite audit 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi  

atau keuangan;

3. mengetahui pengetahuan yang cukup untuk 

membaca dan memahami laporan  keuangan;

4. memiliki pengetahuan yang memadai tentang 

peraturan perundangan di bidang pasar  modal 

dan peraturan perundang-undangan terkait 

lainnya;

5. bukan merupakan orang dalam kantor akuntan 

publik, kantor konsultan hukum, atau pihak lain 

yang memberi jasa audit, jasa non-audit dan 

atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau 

perusahaan publik yang bersangkutan dalam 

waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat 

oleh komisaris, kecuali komisaris independen;

6. bukan merupakan orang yang mempunyai 

wewenang dan tanggung jawab untuk 

merencanakan, memimpin, atau mengendalikan 

kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam 

waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat 

oleh komisaris, kecuali komisaris independen;
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7. tidak mempunyai saham baik langsung maupun 

tidak langsung pada emiten atau perusahaan 

publik. dalam hal anggota komite audit 

memperoleh saham akibat suatu peristiwa 

hukum maka dalam jangka waktu paling lama 

6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham 

tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;

8. tidak mempunyai:

a. hubungan keluarga karena perkawinan 

dan keturunan sampai derajad kedua, baik 

secara horizontal maupun vertikal dengan 

komisaris, direksi, atau pemegang saham 

utama emiten atau perusahaan publik; dan 

atau

b. hubungan usaha baik langsung maupun 

tidak langsung yang berkaitan dengan 

kegiatan usaha emiten dan perusahaan 

publik.

rAPAT kOMITE AUdIT
komite audit mengadakan rapat secara berkala 

mengacu pada piagam komite audit. pertemuan 

dengan auditor eksternal dilakukan pada saat jadwal 

pemeriksaan audit. selama tahun 2013 komite audit 

melaksanakan rapat internal komite audit, rapat 

internal dewan komisaris, rapat dengan direksi dan 

manajemen, dan rapat dengan kap sebanyak 6 kali 

dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota 

komite audit 100%.

rEMUnErASI kOMITE AUdIT 
berdasarkan surat keputusan dewan komisaris 

no kep-115/mep-dk/2013 komite audit yang 

bukan anggota dewan komisaris memperoleh 

remunerasi yang terdiri dari honorarium sebesar rp. 

5,000,000,- per bulan.

kEgIATAn kOMITE AUdIT
PAdA TAhUn BUkU 2014
sesuai dengan piagam, komite audit telah 

membantu dewan komisaris untuk memastikan 

sistem pengendalian internal dengan melakukan 

analisa effektivitas pengawasan internal perusahaan 

bekerja sama dengan auditor internal, serta 

menelaah kepatuhan perusahaan terhadap 

peraturan yang berlaku di pasar modal dan peraturan 

perundangan lainnya. komite audit secara intensif 

mengadakan pertemuan dengan direktur keuangan.

komite audit telah memastikan efektivitas 

pelaksanaan tugas eksternal auditor, menelaah 

independensidan obyektivitas audit external, 

serta melakukan review terhadap informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan khususnya laporan 

keuangan berkala dan menilai hasil pemeriksaan 

oleh eksternal auditor.

NAMA jAbATAN uSIA MENjAbAT SEjAk

Dr.Marwah M. Diah, SH, MPA Ketua dan Anggota Komite Audit 70 1 Juni 2013

Sulaeman. RH Anggota Komite Audit 51 1 Juni 2013

Muhammad Ruh Tauhid Anggota Komite Audit 23 1 Juni 2013

koMITE AuDIT

NAMA FREkuENSI kEhADIRAN

Dr.Marwah M. Diah, SH, MPA 6 100%

Sulaeman. RH 6 100%

Muhammad Ruh Tauhid 6 100%

juMlAh RAPAT koMITE AuDIT
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RAPAT uMuM PEMEGANG SAhAM

TAnggAL rAPAT
21 april 2014

 

AgEndA rUPSLB
1. penegasan atas struktur permodalan dan 

susunan pemegang saham dalam perseroan

2. persetujuan atas rencana penambahan modal 

ditempatkan dan modal disetor perseroan 

yang akan dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan bapepam dan lk no. iX.d.4 tentang 

penambahan modal tanpa hak memesan efek 

terlebih dahulu. yang dilakukan sehubungan 

dengan rencana pelaksanaan penggabungan 

nilai nominal saham ( reverse stock).

3. persetujuan atas rencana perubahan modal 

dasar

4. persetujuan atas pengubahan ketentuan pasal 

4 anggaran dasar perseroan sehubungan 

dengan perubahan modal dasar perseroan, 

peningkatan modal ditempatkan dan modal 

disetor dalam perseroan sehubungan dengan 

rencana penambahan modal ditempatkan dan 

modal disetor perseroan yang akan dilakukan 

berdasarkan ketentuan peraturan bapepam 

dan lk no. iX.d.4 tentang penambahan modal 

tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta 

penggabungan nilai nominal saham (reverse 

stock).

5. persetujuan pengubahan  susunan anggota 

direksi dan dewan komisaris perseroan dan 

penentuan gaji dan tunjangan anggota direksi 

serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota 

dewan komisaris perseroan.

6. pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi 

perseroan untuk melaksanakan tindakan yang 

diperlukan berkaitan dengan keputusan-

keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak 

terbatas untuk membuat atau meminta 

dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun 

dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir 

dihadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk 

memperoleh persetujuan atau melaporkan 

hal tersebut kepada pihak/pejabat yang 

berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar 

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 

peraturan perundangan yang berlaku.

AgEndA rUPST
1. penyampaian dan pengesahan laporan 

tahunan perseroan, termasuk di dalamnya 

laporan pertanggung jawaban direksi mengenai 

jalannya perseroan.

2. pengesahan neraca dan laporan laba rugi 

perseroan untuk tahun buku yang berakhir 

pada tanggal 31 desember 2013 dan pemberian 

perlunasan dan pembebasan tanggung jawab 

sepenuhnya (acquit et de charge)  kepada 

dewan komisaris perseroan dan direksi atas 

pelaksanaan operasional perseroan untuk 

tahun buku 2013.

3. penetapan penggunaan laba perseroan untuk 

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 

desember 2013.

4. penunjukan akuntan publik untuk melaksanakan 

audit perseroan untuk tahun buku yang 

berakhir paa tanggal 31 desember 2014 dan 

pemberian wewenang kepada direksi perseroan 

untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan 

publik tersebut beserta persyaratan lain 

penunjukannya.

hASIL rUPSLB dAn rUPST
1. akta pernyataan keputusan rapat perubahan 

anggaran dasar pt mitra energi persada tbk no 

35 tanggal 23 april 2014 yang dibuat dihadapan 

notaris jose dima satria, sh, m.kn., notaris di 

jakarta selatan dimana telah disetujui:

i) penegasan struktur permodalan dan susunan 

pemegang saham perseroan;

ii) penegasan dan konfirmasi bahwa saham-

saham yang dimiliki dan dipegang oleh 

masing-masing pemegang saham perseroan 

sebagaimana disebutkan adalah benar-benar  

hak dan milik para pemegang saham perseroan, 

dan tidak ada orang atau pihak lain yang ikut 

berhak dan/atau memiliki saham-saham 

perseroan;

(iii) penegasan dan konfirmasi bahwa masing-

masing pemegang saham tidak sedang terlibat 

atau tersangkut dalam suatu perkara ataupun 

sengketa sehubungan dengan kepemilikan 

saham mereka masing-masing dalam perseroan;
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(iv) penegasan serta konfirmasi bahwa tidak ada 

riwayat kepemilikan saham maupun susunan 

pemegang saham lainnya dalam perseroan;

(v) untuk melindungi dan menjamin 

kepentingan para pemegang saham publik 

yang akan menjadi pemilik saham perseroan 

yang diperoleh di pasar modal, sehubungan 

dengan maksud perseroan untuk melakukan 

pencatatan kembali (relisting) saham-saham 

perseroan di bursa efek indonesia, maka para 

penghadap menyatakan apabila di kemudian 

hari timbul gugatan dan/atau tuntutan mengenai 

permodalan perseroan, keabsahan kepemilikan 

saham-saham para pemegang saham dalam 

perseroan yang menyebabkan perseroan 

berkewajiban membayar suatu ganti kerugian, 

gugatan dan/atau tuntutan yang timbul sebagai 

akibat dari antara lain tidak ditemukannya 

buktu-bukti penyetoran modal, perubahan 

struktur permodalan perseroan, perubahan 

susunan kepemilikan saham dalam perseroan, 

maka segala kerugian yang mungkin timbul 

tersebut akan menjadi tanggung jawab dari para 

pemegang saham;

(vi) menyetujui rencana perseroan untuk 

melakukan penambahan modal tanpa hak 

memesan efek terlebih dahulu dengan mangacu 

pada peraturan bapepam dan lk nomor 

iX.d.4 tentang penambahan modal tanpa hak 

memesan efek terlebih dahulu, lampiran dari 

keputusan ketua badan pengawas modal dan 

lembaga keuangan nomor kep-429/bl/2009 

tanggal 9 desember 2009 yang dilakukan untuk 

menggenapi pecahan saham dalam modal 

ditempatkan dan disetor perseroan sebagai 

hasil dari reverse stock; 

(vii) menyetujui rencana perseroan untuk 

melakukan perubahan nilai nominal saham-

saham perseroan yaitu setiap 100 saham 

perseroan menjadi sebagai berikut (a) saham 

seri a dengan masing-masing nominal sebesar 

rp 14.750,- (empat belas ribu tujuh ratus lima 

puluh rupiah); (b) saham seri b dengan nominal 

masing-masing sebesar rp 472,- (empat 

ratus tujuh puluh dua rupiah); (c) saham seri 

c menjadi bernilai nominal sebesar rp 177,- 

(seratus tujuh puluh tujuh rupiah) dalam rangka 

pencatatan kembali saham perseroan di bursa 

efek indonesia dengan cara penggabungan nilai 

nominal saham (reverse stock); 

(viii) menyetujui meningkatkan modal dasar 

perseroan; 

(ix) menyetujui pengubahan pasal 4 ayat 1 

dan ayat 2 anggaran dasar perseroan tentang 

peningkatan modal dasar, modal ditempatkan 

dan modal disetor perseroan sehubungan 

dengan pelaksanaan penambahan modal 

dengan menerbitkan hak memesan efek terlebih 

dahulu sesuai dengan peraturan bapepam dan 

lk nomor iX.d.4 tentang penambahan modal 

tanpa hak memesan efek terlebih dahulu; 

(x) memberikan wewenang dan kuasa kepada 

direksi perseroan baik sendiri-sendiri maupun 

bersama-sama dengan hak substitusi 

untuk melaksanakan segala tindakan yang 

diperlukan dalam rangka pelaksanaan hal-hal 

yang yang disampaikan dan atau diputuskan 

dalam agenda rapat, termasuk tetapi tidak 

terbatas untuk menyatakan kembali sebagian 

atau seluruh keputusan dalam rapat dalam 

suatu akta notaris, membuat atau meminta 

dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun 

dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir 

dihadapan pihak/pejabat yang berwenang serta 

melakukan pendaftaran maupun pengumuman 

sebagaimana disyaratkan dalam peraturan 

perundang-undangan yang berlaku satu dan lain 

hal tanpa ada yang dikecualikan; 

(xii) menyetujui pengunduran diri anggota 

dewan komisaris dan direksi perseroan serta 

mengangkat dewan direksi dan komisaris yang 

baru; 

(xiii) memberikan wewenang dan kuasa dengan 

hak substitusi kepada direksi perseroan baik 

sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk 

melakukan segala tindakan yang diperlukan 

berkaitan dengan keputusan-keputusan 

tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas 

untuk menyatakan pengangkatan direksi, dewan 

komisaris dan komisaris independen perseroan 
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ini dalam akta notaris dan mendaftarkan 

susunan dewan komisaris dan direksi perseroan 

sebagaimana disebutkan di atas dalam daftar 

perseroan sesuai peraturan perundangan yang 

berlaku; 

(xiv) menyetujui untuk memberikan wewenang 

kepada komite remunerasi perseroan untuk 

menentukan gaji dan tunjangan dewan komisaris 

dan direksi perseroan beserta fasilitas-fasilitas 

lainnya; 

(xv) persetujuan pemberian kuasa dan 

wewenang kepada direksi perseroan untuk 

melaksanakan tindakan yang diperlukan 

berkaitan dengan keputusan-keputusan 

tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk 

membuat atau meminta dibuatkan segala akta-

akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen 

yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat 

yang berwenang termasuk notaris, mengajukan 

permohonan kepada pihak/pejabat yang 

berwenang untuk memperoleh persetujuan atau 

melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat 

yang berwenang serta mendaftarkannya dalam 

daftar perusahaan sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundangan yang berlaku.

selanjutnya “akta no.35/2014”). akta 

tersebut telah memperoleh persetujuan 

dari menteri hukum dan hak asasi manusia 

republik indonesia berdasarkan keputusan 

no.ahu-01089.40.20.2014 tanggal 25 april 

2014 dan telah didaftarkan dalam daftar 

perseroan no.ahu-00809.40.21.2014 tanggal 

25 april 2014.

hubuNGAN AFIlIASI

NAMA PEMEGANG SAhAM & 
DIREkSI koMISARIS MTM PAA DklN MEP MEb

Said August Putra PS/KU - - - D

Abi Muharam Said PS - - - -

Ivo Wongkaren PS/DU - - DU -

Rizky Maulana Said K - - - -

Dandie Pramadio D - - - -

Ahmad Yaniarsyah Hasan - PS/DU - D D

Majidah Bahar - PS/K - - -

Iramsyah - PS/D - - -

Muddai Madang - - PS/DU - D

Dra. Ratna Yulita - - PS/K - K

Muhammad Darmawan Komnas Nur - - DI - -

Ratika Sari - - KU - -

Husni Heron - - - DI -

Ir. Bambang Hermiyanto Priyadi - - - KU -

Marwah M. Diah - - - KI -

Ir. Priyo Saryanto Brojonegoro - - - - KU

ps : pemegang saham

ku : komisaris utama

k : komisaris

ki : komisaris independen

du : direktur utama

d : direktur

di : direktur independen
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SEkRETARIS PERuSAhAAN

sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan

otoritas jasa keuangan no. 35/pojk.04/2014, 

tanggal 8 desember 2014 mengenai sekretaris 

perusahaan untuk perusahaan terbuka atau publik 

(“peraturan no. 35/20154”), perusahaan terbuka 

wajib  menunjuk sekretaris perusahaan. peran dan 

tanggung jawab sekretaris perusahaan disesuaikan 

dengan peraturan no. 35/2014 yang terdiri dari:

1. memastikan aktivitas-aktivitas perseroan sesuai 

dengan hukum dan peraturan yang berlaku, 

khususnya yang terkait dengan peraturan pasar 

modal;

2. berfungsi sebagai media komunikasi utama 

antara perseroan dan otoritas pasar modal 

sehubungan dengan informasi yang diberikan 

kepada publik;

3. melakukan implementasi kebijakan 

pengungkapan yang transparan dan terbuka 

yang berlandaskan praktik tata kelola 

perusahaan yang baik; dan

4. menyediakan laporan atas aktivitas eksternal 

dan internal dari direksi dan dewan komisaris.

sekretaris perusahaan memiliki peranan 

penting untuk memastikan aspek keterbukaan dari 

perusahaan. dalam struktur organisasi perusahaan, 

sekretaris perusahaan bertanggung jawab secara 

langsung kepada direktur utama, tugas dan 

tanggung jawab pokok sekretaris perusahaan 

meliputi kominikasi internal dan eksternal, hubungan 

investor dan kesekretariatan pimpinan perusahaan. 

TUgAS SEkrETArIS PErUSAhAAn 
AdALAh:
•	 mengelola informasi yang berkaitan dengan 

lingkungan bisnis dan menjalin hubungan baik 

antara perseroan dengan para pihak lembaga 

penunjang industri pasar modal dan regulator 

pasar modal.

•	 memastikan perseroan menjalankan prinsip gcg 

serta mematuhi ketentuan peraturan-peraturan 

perundangan yang berlaku.

•	 menyelenggarakan kegiatan rups perseroan.

•	 menyelenggarakan kegiatan komunikasi antara 

direksi/manajemen dengan stakeholders dalam 

rangka membangun citra perseroan.

•	 menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan 

pengurus perseroan serta memfasilitasi 

hubungan perseroan/pimpinan dengan para 

stakeholders.

PELAkSAnAAn TUgAS SEkrETArIS 
PErUSAhAAn
kegiatan yang dilakukan oleh sekretaris perusahaan 

sepanjang tahun 2014 adalah:

•	 penyelenggaraan rapat umum pemegang saham 

tahunan dan rapat umum pemegang saham 

luar biasa sebanyak 1 kali;

•	 penyelenggaraan kegiatan rapat-rapat direksi 

serta rapat gabungan dewan komisaris dan 

direksi;

•	 mengelola komunikasi dengan: ojk, sro (bei, 

ksei, bae), dan institusi-institusi lainnya yang 

terkait.

•	 mengorganisir dan turut serta terlibat dalam 

penyusunan laporan tahunan perseroan.

perseroan telah mengangkat dr. a. yaniarsyah 

hasan, s.e., m.m. sebagai sekretaris perusahaan 

(corporate secretary), berdasarkan kep. rupslb 

dalam akta notaris soetjipto, s.h., mkn. no. 192 

tanggal 28 oktober 2009.

PrOfIL COrPOrATE SECrETAry

Dr. A. 
yANIARSyAh 
hASAN S.E., M.M.

wOrkShOP ATAU SEMInAr 
yAng dIIkUTI OLEh SEkrETArIS 
PErUSAhAAn TAhUn 2014
selama tahun 2014 tidak ada workshop atau seminar 

yang diikuti oleh sekretaris perusahaan.



PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk

2014Laporan Tahunan
Annual Report

Kilas Kinerja 2014
Profil Perusahaan

Analisa dan Pembahasan Manajemen

uNIT AuDIT INTERNAl

berdasarkan keputusan ketua bapepam-lk 

no. kep-496/bl/2008 tanggal 28 november 

2008, peraturan bapepam no. iX.i.7 mengenai 

pembentukan dan pedoman penyusunan piagam 

audit internal, maka perseroan telah memiliki 

piagam audit internal (internal audit charter) yang 

ditetapkan oleh dewan komisaris pada tanggal 18 

november 2014

struktur dan kedudukan unit internal audit

sebagaimana diatur dalam peraturan bapepam 

bahwa internal audit merupakan unit yang 

indepependen terhadap unit-unit yang lain dan 

secara langsung bertanggung jawab kepada direktur 

utama.

tugas dan tanggung jawab unit audit internal

sesuai dengan yang dicantumkan dalam piagam unit 

audit internal, internal audit  perusahaan berperan 

memastikan dan memberikan konsultasi yang 

independen dan obyektif bagi manajemen sehingga 

dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan 

memperbaiki operasional bisnis perusahaan.

tugas dan tanggung jawab internal audit sesuai 

internal audit chapter meliputi:

1. menyusun dan melaksanakan program kerja 

audit tahunan.

2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem 

pengendalian internal perusahaan (spip) dan 

manajemen risiko sesuai dengan kebijakan 

perseroan 

3. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas 

efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, 

akuntansi operasional, sumber daya manusia, 

tekhnologi informasi dan kegiatan lainnya.

4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang 

obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada 

semua tingkatan manajemen.

5. membuat laporan hasil audit dan menyampaikan 

laporan tersebut kepada direktur utama dan 

dewan komisaris.

6. menyusun program untuk mengevaluasi mutu 

kegiatan audit internal yang dilakukannya.

7. melakukan pemeriksaan khusus apabila 

diperlukan.

8. melakukan manajemen audit internal di anak 

perusahaan sebagai penugasan khusus dari 

direktur utama, dalam rangka melakukan 

bimbingan (guidance), pengawasan 

(supervision), pembelajaran (learning), dan 

konsultasi (consulting) dalam mempersiapkan 

dan melaksanakan audit internal di anak 

perusahaan.

PELAkSAnAAn kEgIATAn UnIT 
InTErnAL AUdIT TAhUn 2014
1. audit rutin; 

2. audit pada anak perusahaan.

PrOfIL AnggOTA
UnIT AUdIT InTErnAL

INGE
SISWANTo

inge siswanto menjabat sebagai audit internal 

perusahaan sejak tahun 2014 sesuai dengan surat 

keputusan direksi no. 158-1/sk-mep/2014 tanggal 

29 agustus 2014. sebelum bergabung dengan pt. 

mitra energi persada, tbk, memulai karirnya di bagian 

keuangan pt wuerth indah pada tahun 2000 sampai 

dengan 2001 menjabat sebagai chief accountant. 

financial controller pt jakarta kyoei steel works 

limited tbk tahun 2001-2002. accounting & 

finance manager pt interact corporindo tahun 

2004 hingga 2008 dan accounting dan finance 

manager pt prisma kusuma jaya 2008 - 2014.
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SISTEM PENGENDAlIAN INTERNAl

AkuNTAN PublIk

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 26 peraturan 

menteri negara bumn nomor per- 01/2011 sebagai 

pengganti keputusan menteri bumn nomor: kep-

11/m-mbu/2002 tentang penerapan praktek good 

corporate governance pada bumn, perseroan 

terus mengupayakan pengembangan sistem 

pengendalian internal untuk mengamankan 

investasi dan aset perusahaan. sistem pengendalian 

internal tersebut mencakup:

1. lingkungan pengendalian internal dalam 

perusahaan yang disiplin dan terstruktur, 

termasuk pengendalian keuangan, operasional, 

sdm dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan.

2. pengkajian dan pengelolaan resiko usaha

3. aktivitas pengendalian

4. sistim komunikasi dan informasi

5. monitoring

EvALUASI TErhAdAP EfEkTIvITAS 
SISTEM PEngEndALIAn InTErnAL
untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem 

pengendalian internal, dibentuk unit audit internal 

yang disebut satuan pengawas intern. hasil evaluasi 

atas pelaksanaan sistem pengendalian internal 

menjadi salah satu dasar evaluasi manajemen 

terhadap efektivitas sistem pengendalian internal 

untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan 

sistem ataupun kebijakan yang memungkinkan 

manajemen dapat secara lebih efektif menjalankan 

kegiatan operasional perusahaan.

sesuai dengan rapat umum pemegang saham 

(rups) pt mep yang diselenggarakan pada 21 april 

2014 bahwa rups menetapkan kantor akuntan 

publik (kap) soejatna, mulyana & rekan untuk 

mengaudit laporan keuangan mep untuk tahun 

buku 2014.

direksi telah membuat surat perjanjian kerja 

no.ref.012/smr/prop/mep/ii/2015 tanggal 3 

februari 2015 tentang pekerjaan jasa audit 

laporan keuangan pt mitra energi persada tbk dan 

konsolidasian tahun buku 2014.

besarnya biaya audit yang dikeluarkan perseroan 

adalah sebesar rp150.000.000.

jasa yang diberikan akuntan publik pada akhir tahun 

2014 termasuk diantaranya:

a. audit umum (general audit) atas laporan 

keuangan perusahaan induk dan konsolidasian 

pt mitra eneri persada, tbk yang meliputi 

laporan keuangan perusahaan induk dan 

entitas anak, serta tinjauan atas laporan 

keuanganuntuk tahun yang berakhir tanggal 31 

desember 2014.

b. audit umum (general audit) atas laporan 

keuangan perusahaan induk dan konsolidasian 

pt mitra eneri persada, tbk yang meliputi 

laporan keuangan perusahaan induk dan 

entitas anak, serta tinjauan atas laporan 

keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 

desember 2014.

akuntan dan kantor akuntan publik telah melakukan 

audit tiga kali periode laporan keuangan perseroan 

sejak tahun buku 2012.
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SISTEM MANAjEMEN RISIko

sistem manajemen risiko perseroan dijalankan 

oleh divisi keuangan dan sekretaris perusahaan. 

divisi keuangan mengatur tim yang mengevaluasi 

dan menangani risiko yang berasal dari aktivitas 

operasional dan keuangan, sedangkan sekretaris 

perusahaan mengatur tim yang mengevaluasi dan 

menangani risiko yang terkait dengan hukum dan 

kepatuhan peraturan.

terdapat beberapa risiko usaha penting yang perlu 

dipertimbangkan oleh para pemegang saham 

perseroan. adapun risiko usaha utama adalah: 

risiko bisnis dan risiko politik dan lingkungan sosial.

sebagaimana halnya dengan bidang usaha lainnya, 

bidang usaha yang dilakukan perseroan dan anak 

perusahaan juga tidak terlepas dari risiko yang 

disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kegiatan usaha perseroan dan 

anak perusahaan. risiko-risiko usaha tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut:

rISIkO OPErASIOnAL
saat ini perseroan melalui anak usahanya sedang 

memfokuskan unit usaha perseroan pada kegiatan 

usaha distribusi gas alam. mulai tahun 2012, usaha 

distribusi gas alam adalah pendapatan utama 

perseroan. risiko-risiko yang akan dideskripsikan di 

bawah akan berhubungan erat dengan fokus usaha 

perseroan dan anak perusahaan tersebut.

rISIkO PASOkAn gAS
perseroan melalui anak perusahaan memiliki risiko 

pada pasokan gas, dimana melekat potensi kenaikan 

harga bahan baku karena permintaan renegosiasi 

harga gas dari pemasok dalam rangka memperbaiki 

tingkat keekonomian lapangan. disamping itu, juga 

melekat risiko tidak diperolehnya kesepakatan 

perpanjangan kontrak pasokan eksisting dengan 

pemasok yang dapat menimbulkan penurunan 

jumlah pasokan gas ke pelanggan.

perseroan dan anak perusahaan melakukan 

manajemen risiko di atas dengan cara:

1. kontrak penjualan dan pembelian gas alam 

dibuat dalam jangka panjang dan harga jual 

beli gas alam tersebut sudah ditentukan dalam 

kontrak dengan pemasok dan pelanggan 

sehingga perseroan dapat menghadapi 

terjadinya risiko naik turunnya harga minyak di 

pasaran internasional.

2. karena gas alam adalah sumber daya alam yang 

tidak dapat diperbaharui maka untuk menjamin 

keberlangsungan operasinya untuk jangka waktu 

lama, anak perusahaan pada 1 desember 2012 

sudah menandatangani amandemen perjanjian 

jual beli gas dengan pt medco e&p indonesia 

selaku produsen dan pemasok gas alam kontrak 

tersebut berlaku hingga 31 desember 2017.

3. penyerahan gas alam dibuatkan jaminan 

pembayarannya oleh pelanggan untuk 

mengantisipasi risiko atas terjadinya 

wanprestasi pembayaran penyerahan gas oleh 

pelanggan.

rISIkO kErUSAkAn JALUr PIPA 
UnTUk dISTrIBUSI gAS
pada kegiatan transmisi gas teridentifikasi adanya 

risiko stress pada jalur pipa di daerah yang berat 

seperti rawa atau daerah yang memiliki tingkat 

kelembapan yang cukup tinggi sehingga dapat 

menyebakan pipa mengalami fatigue, rapture dan 

berkarat yang pada akhirnya dapat menghentikan 

aliran gas. selain itu terdapat juga risiko kebakaran 

dan kerusakan pipa dalam lapangan yang 

menyebabkan anak perusahaan harus mendanai 

kembali kerbaikan tersebut yang dapat mengganggu 

cash flow yang diterima.

untuk meminimalisasi risiko kerusakan dan 

kebakaran tersebut, anak perusahaan melindungi 

aset-aset utama dan fasilitas operasional anak 

perusahaan di seluruh unit usahanya dengan 

asuransi. sampai dengan 31 maret 2014, anak 

perusahaan telah mengasuransikan aset jaringan 

pipa kepada asuransi tugu pratama indonesia 

terhadap segala risiko (all risk property), gempa bumi 

dan kerusakan mesin dengan nilai pertanggungan 

untuk risiko material damage dan gempa bumi 

senilai usd 3,581,661.96 untuk benuang assets-

pipa tanjung enim lestari (tel) sepanjang 14,7 km 

dan sunan, aset pipa sunan sepanjang 4 km dan rp. 

6.087.214.338 untuk pipa abp hoktong dan remco. 

selain itu anak perusahaan juga mengasuransikan 

assets kendaraan terhadap segala risiko (all risk 

property) dan huru-hara dengan nilai pertanggungan 

sebesar rp 1.702.300.000. asuransi memiliki masa 

hingga maret 2015.

melalui inisiatif ini, anak perusahaan dapat 

mengambil keuntungan dari perlindungan dan 

jaminan yang lebih baik untuk menghadapi 

terjadinya risiko-risiko potensial seperti ledakan dan 

kebakaran, kerusakan mesin, gempa bumi, bencana 

alam dan lain-lain. selain itu anak perusahaan juga 

melakukan subkontrak pekerjaan pemeriksaan dan 
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pemeliharaan jaringan pipa gas kepada perusahaan-

perusahaan lokal di lokasi usaha anak perusahaan. 

hal ini dimaksudkan selain sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial kepada lingkungan sekitar operasional 

juga agar dapat lebih fokus kepada bisnis inti yang 

dilakukan perseroan melalui anak perusahaan di 

bidang niaga gas alam.

perseroan dan anak perusahaan yakin bahwa 

dengan memperkuat budaya dan membangun 

kapabilitas manajemen risiko, perseroan melalui 

anak perusahaan akan mampu mengawasi dan 

meminimalisasi risiko terkait seluruh aspek 

operasional perseroan dan anak perusahaan secara 

efektif dan pada akhirnya untuk melindungi dan 

meningkatkan nilai pemegang saham.

rISIkO POLITIk dAn PEMErInTAhAn
perseroan dan anak perusahaan memperhitungkan 

risiko negara seperti situasi politik dan pemerintahan 

di tingkat pusat maupun daerah yang berpotensi 

memberikan dampak negatif bagi perseroan 

dan anak perusahaan. perubahan situasi politik 

berpotensi mempengaruhi kebijakan pemerintah 

yang bisa jadi terkait dengan kegiatan bisnis 

perseroan terutama anak perusahaan. perubahan 

situasi politik berpotensi mempengaruhi kebijakan 

pemerintah yang bisa jadi terkait dengan kegiatan 

bisnis. selain situasi politik dan pemerintahan 

pada tingkat pusat, perseroan terutama anak 

perusahaan juga terpapar risiko terkait situasi 

politik dan pemerintahan daerah. hal ini terjadi 

karena perseroan melalui anak perusahaan dalam 

menjalankan bisnisnya senantiasa berinteraksi 

dengan pemerintah daerah. 

selain itu, berbagai tindakan dan kebijakan yang 

dilakukan oleh pemerintah dapat mempengaruhi 

bisnis perseroan melalui anak perusahaan, termasuk 

ketidakpastian dalam implementasi undang-undang 

otonomi daerah dan tumpang tindih investasi 

pertambangan dengan uu kehutanan serta 

perubahan arah kebijakan politik ekonomi indonesia 

pasca pemilihan umum tahun 2014. keterlambatan 

penyelesaian pembangunan jaringan distribusi 

karena kendala perijinan dari instansi terkait 

merupakan potensi risiko lain yang melekat pada 

kegiatan operasional anak perusahaan.

untuk mengantisipasi perubahan arah kebijakan 

pemerintah tersebut maka anak perusahaan telah 

melakukan kontrak penjualan dan pembelian gas 

alam dalam jangka panjang dengan pemasok dan 

pelanggan.

rISIkO SOSIAL dAn LIngkUngAn
potensi gangguan pada jaringan pipa oleh aktivitas 

pihak ketiga di sekitar jalur pipa karena kegiatan 

warga di dekat jalur pipa merupakan risiko yang 

teridentifikasi melekat pada kegiatan distribusi 

gas.  selain itu, pembuangan sisa batubara dapat 

berpotensi mengakibatkan pencemaran udara, 

tanah maupun air. potensi pencemaran lingkungan 

ini dapat menimbulkan kerugian terhadap negara 

dan atau pihak ketiga dimana anak perusahaan 

kemungkinan harus mengganti rugi atas kerusakan 

yang ditimbulkan.

untuk menghadapi terjadinya risiko-risiko potensial 

yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan 

seperti kebakaran dan ledakan, kerusakan mesin, 

gempa bumi, bencana alam dan lain-lain, anak 

perusahaan telah mengasuransikan aset jaringan 

pipa terhadap segala risiko (all risk property) dan 

gempa bumi, selain itu sebagai bentuk tanggung 

jawab sosial perseroan dan anak perusahaan 

terhadap lingkungan sekitar, perseroan melalui anak 

perusahaan telah melibatkan masyarakat sekitar 

dalam pengawasan dan pemeliharaan jaringan pipa 

gas alam yang dimiliki oleh anak perusahaan.

rISIkO MATA UAng
fluktuasi nilai tukar mata uang dan suku bunga 

sebagai konsekuensi dari dinamika makro ekonomi 

merupakan sumber dari risiko mata uang yang 

berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi 

anak perusahaan. hal ini perlu diperhatikan secara 

seksama menimbang bahwa anak perusahaan 

memiliki transaksi dalam usd dan non usd.

untuk meminimalisasi hal tersebut, seluruh kontrak 

utama yang dibuat oleh anak perusahaan dibuat 

dalam mata uang yang sama yaitu dollar amerika 

untuk mengantisipasi risiko fluktuasi nilai tukar 

rupiah terhadap dollar amerika. dengan sendirinya, 

seluruh pendapatan anak perusahaan diperoleh 

dalam mata uang dollar amerika seperti juga 

sebagian besar beban pokok penjualan dan biaya 

pengangkutan gas alam yang dibayarkan secara 

tunai termasuk biaya bunga pinjaman bank. 

rISIkO kEBUTUhAn MOdAL
kegiatan usaha perseroan yang dilakukan anak 

perusahaan merupakan penyedia jasa distribusi gas 

dimana dibutuhkan pengeluaran modal awal yang 

cukup besar untuk pembangunan jalur distribusi 

tersebut, bila terdapat pelanggan gas baru.

untuk mengantisipasi kebutuhan atas pembiayaan 

investasi dan modal kerja yang cukup besar 

sehubungan dengan adanya pembangunan jaringan 

pipa gas pelanggan baru, maka anak perusahaan 

telah mendapatkan tambahan fasilitas kredit 

investasi dan kredit modal kerja dalam mata uang 

dollar amerika dari pt bank syariah mandiri dengan 

jangka waktu selama 48 bulan dan suku bunga tetap 

yang cukup kompetitif.
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SISTEM PENGADuAN DAN PElAPoRAN
(WHISTLEBLOWING Sistem)

sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing 

sistem) adalah sistem yang mengelola pengaduan/

penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, 

perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia 

dan mandiri yang digunakan untuk mengoptimalkan 

peran serta insan mitra energi persada dan pihak 

lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang 

terjadi di lingkungan perseroan.

sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk 

terus menerapkan prinsip gcg, pelanggaran 

terhadap implementasi gcg dan code of conduct 

harus dihindari oleh segenap insan mitra energi 

persada. terkait dengan hal tersebut, perseroan 

telah memiliki whistleblowing  sistem sebagai media 

penyampaian pelaopran pelanggaran terhadap 

implementasi gcg dan code of conduct.

1. insan mep dan masyarakat atau siapa saja 

didorong untuk berani melaporkan bila terdapat 

indikasi penyimpangan perilaku melalui saluran 

pengaduan, yang disertai dengan data dan fakta 

yang memadai.

2. segala jenis pengaduan disampaikan langsung 

kepada pimpinan mep dalam bentuk surat 

tertutup dan rahasia dengan identitas diri yang 

jelas.

3. setiap laporan atau pengaduan yang 

disampaikan akan diperlakukan secara rahasia 

untuk memberikan perlindungan kepada 

pelapor dari ancaman atau teror dari pihak 

tertentu serta tidak mempengaruhi posisi, 

jabatan maupun karirnya.

4. laporan penyimpangan terhadap kode etik 

atau pedoman prilaku harus ditindak lanjuti 

melalui penyelidikan mendalam berdasarkan 

fakta-fakta yang diperoleh oleh sebuah tim atau 

komite yang ditetapkan direksi.

5. keputusan terhadap terbukti/tidaknya 

pelaporan tersebut akan dibuat dan diambil 

berdasarkan pertimbangan akibat tindakan, 

derajat kesengajaan dan motif tindakan.

6. sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran 

lisanm surat peringatan (i,ii,iii), hingga 

pemutusan hubungan kerja (phk).

7. alamat email yang dapat dihubungi terkait 

pengaduan dan pelaporan pelanggaran adalah 

info@mitraenergipersada.com dan nomor 

telepon adalah 021 794 5838.

PEDoMAN PERIlAku PERuSAhAAN

standar kode etik atau yang lebih dikenal dengan 

pedoman perilaku  disusun untuk melaksanakan 

pengelolaan perusahaan yang baik dan benar 

sehingga diperlukan suatu pedoman yang bertujuan 

untuk membentuk dan mengatur kesesuaian 

tingkah laku sehingga mencapai penerapan gcg 

yaang konsisten sebagai budaya perseroan yang 

memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan yang baik sehingga tercapainya 

visi dan misi perseroan.  

dengan semangat perubahan, perseroan telah 

melakukan revisi terhadap buku pedoman 

perilaku (code of conduct) mitra energi persada 

yang merupakan bagian dari implementasi gcg 

yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam 

melaksanakan tugas bagi seluruh jajaran manajemen 

dan insan mitra energi persada, melalui keputusan 

direksi no. kep-064/mep-kd/vi/2013  tanggal 1 juni 

2013 tentang pedoman perilaku (code of conduct). 

pedoman perilaku (code of conduct) mencakup 

serangkaian acuan bagi seluruh insan dalam bersikap 

dan berperilaku yang harus diikuti oleh segenap insan 

mep mulai dari dewan komisaris, direksi, komite dan 

seluruh karyawan dalam seluruh kegiatan bekerja di 

dan bagi mep, tanpa pengecualian. disusun sejalan 

dengan nilai-nilai dasar mep dan digunakan baik 

dalam hubungan internal (antar sesama insan 

mep) guna menciptakan iklim dan suasana kerja 

yang sehat dan kondusif maupun dalam hubungan 

dengan pihak eksternal yang meliputi pelanggan, 

pemerintah, mitra kerja, para pemasok/kontraktor 

maupun masyarakat sekitar dan masyarakat umum.  

perseroan dan seluruh insan mep melaksanakan 

pedoman perilaku perseroan secara konsisten 

dimanapun ia berada dan bekerja serta senantiasa 

mendukung terlaksananya tata kelola perusahaan 

yang baik yang pada akhirnya akan meningkatkan 

citra perusahaan (corporate image) bagi seluruh 

stakeholders-nya.
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POkOk-POkOk kOdE ETIk
pedoman perilaku perseroan mengatur kebijakan 

nilai-nilai etis yang dinyatakan secara eksplisit 

sebagai suatu standar perilaku yang harus 

dipedomani oleh seluruh insan mitra energi persada. 

PEnEgAkkAn, InTErnALISASI dAn 
SOSIALISASI kOdE ETIk
mep secara berkelanjutan melakukan internalisasi 

kode etik atau pedoman perilaku dan penegakannya 

melalui : komitmen bersama : insan mitra energi 

persada bertekad untuk mentaati kode etik atau 

pedoman perilaku dengan cara bersikap dan 

berperilaku sesuai standar perilaku mep, dan kode 

etik atau pedoman perilaku menjadi salah satu 

faktor evaluasi dan penilaian kinerja pegawai mep.

kode etik atau pedoman perilaku harus di 

sosialisasikan kepada seluruh insan mep serta 

stakeholders.

BUdAyA PErUSAhAAn
penerapan tata kelola perusahaan yang baik akan 

berhasil dilaksanakan apabila disokong oleh budaya 

perusahaan yang kuat. perseroan telah menetapkan 

budaya perusahaan yang lebih dikenal dengan 

sebutan tata nilai perusahaan yang di mep disebut 

sebagai nilai-nilai dasar (values) mep.

nilai-nilai dasar mep yaitu:

excellence (unggul)

diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan 

hasil kerja yang terbaik bagi pelanggan eksternal 

maupun internal melalui proses kerja dan hasil kerja 

yang mencerminkan adanya kemudahan,kejelasan 

dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, 

ekonomis, berkeadilan yang merata serta kecepatan 

dan ketepatan waktu.

commitment (komitmen)

diartikan sebagai bentuk kepercayaan kepada 

perusahaan yang ditandai dengan perilaku yang 

konsisten dalam mendahulukan kepentingan 

perusahaan, bersedia menyediakan dan 

mendedikasikan diri dari segi waktu dan pemikiran 

bagi kepentingan dan kemajuan perusahaan, 

menunjukkan perilaku menyukai dan menyampaikan 

informasi ke pihak eksternal yang dapat merugikan 

perusahaan atau merusak citra dan reputasi 

perusahaan.

professional 

diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan 

yang terbaik kepada perusahaan melalui 

pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang 

mencerminkan disiplin dan kepatuhan terhadap 

ketentuan dan etika yang berlaku di perusahaan 

maupun profesi, dan berupaya terus menerus 

meningkatkan kemampuan dan keahliannya. 

innovation (inovasi)

diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan, 

meningkatkan, atau memperbaiki sistem, sumber 

daya, proses, produk/jasa atau hasil yang baru dan 

memberikan nilai tambah yang signifikan, lebih 

efektif dan efisien.

collaboration (kolaborasi)

diartikan sebagai kemampuan untuk bekerja sama 

dalam bentuk bersinergi, saling membantu dan 

mendukung pencapaian tujuan dan keberhasilan 

bersama melalui berbagai upaya dan bentuk perilaku 

positif mencapai kesepakatan, saling intropeksi dan 

berbagi pengetahuan dan pengalaman.

PErkArA PEnTIng yAng SEdAng 
dIhAdAPI OLEh PErSErOAn EnTITAS 
AnAk, AnggOTA dIrEkSI, dAn/ATAU 
AnggOTA dEwAn kOMISArIS yAng 
MEnJABAT PAdA PErIOdE LAPOrAn 
TAhUnAn
tidak ada perkara yang dihadapi dalam tahun 

buku ini.
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seiring dengan pertumbuhan kinerja, perseroan 

tergerak untuk ikut berperan serta didalam 

pembangunan di masyarakat. hal tersebut terlihat 

dari program sosial kemasyarakatan yang dilakukan 

perseroan khususnya untuk masyarakat sekitar 

lokasi proyek pipa gas. perseroan mempekerjakan 

penduduk sekitar proyek gas alam, dimana 

pengeelolaan pipa juga melibatkan masyarakat 

setempat.

perseroan lebih memprioritaskan penggunaan 

kontraktor dan tenaga dari masyarakat setempat 

sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat tersebut dan menciptakan lapangan 

keja pada lokasi gas perusahaan, dengan cara ini 

diharapkan kegiatan usaha ini bermanfaat secara 

ekonomi dan sosial pada masyarakat sekitarnya.

kebijakan lingkungan dan energi telah terintegrasi ke 

dalam kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja 

serta pengelolaan lingkungan (k3pl) yang sudah 

dimiliki perusahaan, yang kemudian dinamakan 

kebijakan sistem manajemen keselamatan dan 

berdasarkan komitmen yang tertuang dalam 

kebijakan tersebut, perusahaan fokus dalam 

pengelolaan energi dan sistem manajemen 

TANGGuNG jAWAb SoSIAl PERuSAhAAN
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lingkungan di tahun 2014. berbagai program terkait 

pengelolaan energi mulai dilaksanakan begitu 

pula dengan implementasi sistem manajemen 

lingkungan, walaupun perusahaan belum mempunyai 

rencana sertifikasi iso 14001, namun pengelolaan 

lingkungan sudah mengacu pada sistem manajemen 

lingkungan. dalam implementasinya, perusahaan 

menetapkan target nol dalam kematian, penyakit, 

dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh 

pengelolaan, usaha perusahaan.  untuk mencapai 

target tersebut ditetapkan sebagai berikut:

1. mengimplementasikan sistem manajemen 

kesehatan, kesehatan kerja, pengelolaan 

lingkungan dan energi (smk3pl-e) serta 

memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan 

lain yang berlaku.

2. melakukan tindakan proaktif dan preventif agar 

tercapai lingkungan kerja yang aman, higenis, 

tidak terjadi pencemaran lingkungan, dan efisien 

dalam pemanfaatan energi.

3. melakukan upaya konserfasi energi untuk 

mencapai efisiensi dan optimalisasi 

pemanfaatan energi.

4. melaksanakan pembinaan kepada setiap pekerja 

melalui penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan k3pl secara berkesinambungan serta 

membudayakan pemberian, penghargaan dan 

sangsi.

5. melakukan investigasi terhadap setiap kejadian, 

kecelakan kerja dan penyakit akibat kerja serta 

pencemaran lingkungan dan memastikan 

tindak lanjut hasil temuan sebagai tindakan 

pencegahan.

6. mengevaluasi sistem kerja k3pl secara regular 

guna perbaikan yang berkesinambungan 

penggunaan energy ramah lingkungan terhadap 

perubahan iklim, perusahaan menetapkan 

kebijakan yang ramah lingkungan dan 

mendorong mitra usaha dan masyarakat dalam 

pelaksanaan program pelestarian lingkungan.

PEnggUnAAn MATErIAL
dalam membangun jaringan distribusi dan transmisi 

perusahaan juga menggunakan pipa yang terbuat 

dari bahan baja dan plastic pe dengan ketebalan 

yang telah diperhitungkan dengan seksama, pipa 

diselubungi dengan lapisan pe dan pelindung lain 

sehingga bersifat anti karat dan tahan lama dan 

dapat dipendam dalam tanah untuk periode lama 

(sekitar 30 tahun) tujuannya untuk meminimalkan 

dampak terhadap lingkungan 
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PEngOLAhAn LIMBAh
kegiatan operasional perusahaan tidak menghasilkan 

limbah cair, padat, maupun emisi atau pencemaran 

udara secara langsung yang membahayakan 

lingkungan. bekas bahan penyerap “inpurities” atau 

filter yang ditempatkan dalam pipa diperlakukan 

sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak mencemari 

lingkungan. agar proses “transformasi lingkungan” 

yang sedang berjalan dapat menjadi budaya kerja 

yang baru. perusahaan melakukan perubahan 

dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan 

energi melalu penerapan sistem manajemen 

lingkungan yang terpadu serta menyusun road map 

transformasi lingkungan perusahaan.

kETEnAgAkErJAAn, kESELAMATAn 
dAn kESEhATAn
1. kebijakan

perusahaan memberikan perhatian dan 

komitmen yang tinggi dalam hal kesetaraan 

gender dan kesempatan kerja, pelatihan kerja 

untuk meningkatkan profesionalisme karyawan 

serta sistem imbal jasa yang sepadan diindustri 

energi, perhatian dan komitmen yang besar 

juga diberikan dalam bidang keselamatan 

kerja melalui berbagai program peningkatan 

kesadaran karyawan dan kesehatan kerja.

2. pemerataan dan kesempatan bekerja.

seiring dengan berkembangnya organisasi dan 

bisnis perusahaan, kebutuhan tenaga kerja juga 

semakin meningkat dan bervariasi. perusahaan 

membutuhkan pekerja yang kompeten di 

bidangnnya dan sesuai dengan standar 

kualifikasi kebutuhan perusahaan.

3. kesetaraan dalam program rekruitmen.

perusahaan memberikan kesempatan yang 

sama bagi semua orang, baik pria dan wanita 

tanpa memandang perbedaan etinik, agama, 

ras, kelas, gender, ataupun kondisi fisik 

untuk mengikuti program rekruitmen pekerja 

perusahaan. pengangkatan calon pekerja 

didasarkan atas hasil seleksi, hasil evaluasi pada 

masa percobaan dan orientasi pekerja.

4. kesetaraan dalam program pelatihan dan 

pendidikan.

sebagai upaya meningkatkan kompetensi sdm, 

perusahaan telah menyelengarakan berbagai 

program pelatihan dan pendidikan yang telah 

disesuaikan dengan perkembangan bisnis 

perusahaan.

5. turn over pekerja.

lingkungan kerja yang baik, membuat tingkat 

turn over pekerja cenderung rendah.

6. pendidikan dan pelatihan kerja.

agar senantiasa memiliki pekerja yang 

berkualitas, perusahaan telah memiliki program 

pengembangan kompetensi yang terencana, 

sistematis dan terfokus sesuai pekembangan 

bisnis perusahaan. salah satu program 

pengembangan kompetensi utama yang telah 

dilaksanakan secara konsisten oleh perusahaan 

adalah program pendidikan dan pelatihan 

yang mendukung proses pemeliharaan dan 

peningkatan kualitas pekerja perusahaan.

untuk dapat menyelenggarakan program 

pendidikan dan pelatihan yang sistematis 

dan terfokus sesuai kebutuhan kompetensi 

professional, perusahaan telah memiliki pola, 

silabus, modul serta panduan fasilitator 

program pendidikan dan pelatihan untuk bidang 

teknik koperasi dan komersial yang terkait 

langsung dengan penghasilan (revenue), 

kehandalan penyaluran gas alam serta kepuasan 

pelanggan eksternal perusahaan.

7. sistem kerja k3 (perlindungan tenaga kerja dari 

bahaya)

upaya penerapan perlindungan tenaga kerja 

dari bahaya akibat kerja, pencapaian derajat 

kesehatan dan keselamatan yang tinggi serta 

tingkat kenyamanan kerja pada akhirnya akan 

berpengaruh positif terhadap peningkatan 

produktivitas. lingkungan kerja yang aman, 

nyaman dan selamat harus memenuhi beberpa 

persyaratan sistem manajemen keselamatan, 

terutama dalam memenuhi persyaratan suatu 

proses produksi. hal ini mencapai sejauh mana 

perusahaan mencermati masalah kesehatan 

dan keselamatan dalam kegiatannya untuk 

menghasilkan produk yang baik.
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bagi perusahaan, penanganan masalah kesehatan 

dan keselamatan kerja yang baik berarti :

•	 meningkatkan kesejahteraan pekerja dan 

keluarga, turunnya biaya kompensasi kecelakaan 

yang perlu dibayarkan.

•	 menurunnya biaya perbaikan.

•	 rendahnya biaya pencegahan dibandingkan 

biaya penanganan industri.

•	 terpeliharanya citra baik perusahaan secara luas

kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan yang 

dialami seorang pekerja bukan saja menjadi 

masalah bagi pekerja itu sendiri, namun juga bagi 

anggota keluarganya serta kerugian yang besar bagi 

perusahaan. kecelakaan kerja ditempat kerja pada 

umumnya dapat dicegah tanpa perlu mengeluarkan 

investasi dalam jumlah tinggi. untuk dapat 

menjalankan prinsip kesehatan dan keselamatan 

kerja dengan baik dan mengikuti peraturan-

peraturan dan kaidah-kaidah yang ada dan tunduk 

pada peraturan dari direktorat jenderal minyak 

dan gas kementerian esdm dan kementerian 

ketenagakerjaan.

TAnggUng JAwAB SOSIAL 
PErUSAhAAn kEPAdA PELAnggAn
perusahaan telah mengasuransikan semua aset 

yang dimiliki, dan termasuk kesehatan untuk pegawai 

dan keluarganya.

perusahaan tidak menghasilkan produk, dan 

konsumen perusahaan adalah industri pemakai 

gas sebagai bahan bakar. hubungan perusahaan 

langsung dengan industri tersebut dan yang dapat 

menyampaikan langsung kepada perusahaan 

bilamana ada pengaduan.

CoNTACT uS

PT Mitra Energi Persada Tbk

hEAd OffICE
graha krama yudha lt.2

jl. warung jati barat no. 43

jakarta selatan 12760

indonesia

t + 62 21 794 5838

f + 62 21 794 5837

www.mitraenergipersada.com
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No. kRITERIA PENjElASAN hAl.

I UMUM

1 Dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, 
dianjurkan menyajikan juga dalam Bahasa Inggris.



2 Laporan tahunan wajib dibuat sedemikian rupa 
sehingga mudah dibaca. Gambar, grafik, tabel, dan 
diagram disajikan dengan mencantumkan judul dan/
atau keterangan yang jelas.



3 Laporan tahunan wajib dicetak pada kertas berwarna 
terang yang berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan 
dimungkinkan untuk direproduksi dengan fotokopi.



4 Laporan tahunan mencantumkan identitas 
perusahaan dengan jelas.

Nama perusahaan dan tahun laporan tahunan ditampilkan di:
1. Sampul muka;
2. Samping;
3. Sampul belakang; dan
4. Setiap halaman.



5 Laporan tahunan ditampilkan di website Perusahaan 

II IkhTISAr dATA kEUAngAn PEnTIng

1 Ikhtisar data keuangan penting disajikan dalam 
bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau 
sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut 
menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 
(tiga) tahun.

Informasi memuat antara lain:
1. Penjualan/pendapatan usaha.
2. Laba (rugi).
3. Total laba (rugi) komprehensif.
4. Laba (rugi) persaham.

6

2 Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk 
perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau 
sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut 
menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 
(tiga) tahun.

Informasi memuat antara lain:
1. Modal kerja bersih.
2. Jumlah investasi pada entitas lain.
3. Jumlah aset.
4. Jumlah liabilitas.
5. Jumlah ekuitas.

6

3 Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 
3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika 
perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya 
selama kurang dari 3 (tiga) tahun.

Informasi memuat rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan 
antara lain:
1. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.
2. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.
3. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan.
4. Rasio lancar.
5. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.
6. Rasio liabilitas terhadap jumlah asset.
7. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan.

8

4 Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik. Informasi dalam bentuk tabel dan grafik yang memuat:
1. Jumlah harga saham beredar.
2. Kapitalisasi pasar.
3. Harga saham tertinggi terendah dan penutupan.
4. Volume saham yang diperdagangkan untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) 

tahun buku terakhir (jika ada).

9

5 Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan 
saham (stock split), penggabungan saham (reverse 
stock), dividen saham, saham bonus, dan penurunan 
nilai nominal saham, maka 

Informasi harga saham wajib ditambahkan penjelasan:
1. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;
2. Rasio stock split, reverse stock, dividen saham, saham bonus, dan penurunan nilai 

saham;
3. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi;
4. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.

6 Dalam hal perdagangan saham perusahaan 
dihentikan sementara (suspension) dalam tahun 
buku, maka laporan tahunan wajib memuat 
penjelasan mengenai alasan penghentian sementara.

7 Dalam hal penghentian sementara (sebagaimana 
dimaksud dalam angka 4) masih berlangsung hingga 
tanggal penerbitan laporan tahunan, maka Emiten 
atau Perusahaan Publik wajib menjelaskan pula 
tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk 
menyelesaikan masalah.

8 Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi 
konvertibel yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun 
buku terakhir.

Informasi memuat:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding).
2. Tingkat bunga/imbalan.
3. Tanggal jatuh tempo.
4. Peringkat obligasi/sukuk.
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III LAPOrAn dEwAn kOMISArIS dAn dIrEkSI 

1 Laporan Dewan Komisaris. Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan Perusahaan.
2. Pandangan atas prospek usaha Perusahaan yang disusun oleh Direksi.
3. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada).

10

2 Laporan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Analisa atas kinerja Perusahaan mencakup antara lain kebijakan strategis, 

perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan, dan kendala-
kendala yang dihadapi Perusahaan.

2. Prospek usaha.
3. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang telah dilaksanakan oleh 

Perusahaan.
4. Perubahan komposisi Direksi (jika ada).

11

3 Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Memuat hal-hal sebagai berikut:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri.
2. Pernyataan bahwa Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh atas 

kebenaran isi laporan tahunan. 
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan 

menyebutkan nama dan jabatannya.
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat 

anggota Dewan Komisaris atau Direksi yang tidak menandatangani Laporan 
Tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam 
hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.

69

Iv PrOfIL PErSErOAn

1 Nama dan alamat lengkap perusahaan dan/atau 
kantor cabang atau perwakilan.

Informasi memuat antara lain nama dan alamat, kode pos, no. telp, no. faksimili, email, 
dan website.

15

2 Riwayat singkat Perusahaan. Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama dan perubahan nama 
Perusahaan (jika ada).

14

3 Bidang usaha. Uraian mengenai antara lain: 
1. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan; 

dan
2. Penjelasan mengenai produk dan atau jasa yang dihasilkan.

16

4 Struktur organisasi. Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan struktur satu tingkat di bawah Direksi. 17

5 Visi dan misi perusahaan. Mencakup:
1. Visi dan misi perusahaan; dan
2. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah disetujui oleh Direksi/Dewan 

Komisaris.

16

6 Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan 
Komisaris.

Informasi memuat antara lain:
1. Nama.
2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain).
3. Umur.
4. Pendidikan.
5. Pengalaman kerja.

Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris.
6. Jenis pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi.
7. Pengungkapan hubungan afiliasi dengan Dewan Komisaris lainnya serta Pemegang 

Saham (jika ada).

18

7 Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi. Informasi memuat antara lain:
1. Nama.
2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain). 
3. Umur.
4. Pendidikan.
5. Pengalaman kerja.
6. Tanggal penunjukan pertama kali sebagai anggota Direksi.
7. Jenis pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi.
8. Pengungkapan hubungan afiliasi dengan Direksi lainnya serta Pemegang Saham (jika 

ada).

19

8 Mencantumkan Perubahan susunan Direksi dan 
Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir 
sampai dengan batas waktu penyampaian laporan.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang terakhir dan sebelumnya.

9 Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi 
pengembangan kompetensinya (misal: aspek 
pendidikan dan pelatihan karyawan).

Informasi memuat antara lain:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi.
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan.
3. Pelatihan karyawan yang telah dilakukan dengan mencerminkan adanya persamaan 

kesempatan kepada seluruh karyawan.
4. Biaya yang telah dikeluarkan.

27
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10 Komposisi pemegang saham dan persentase. Mencakup antara lain:
1. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham.
2. Nama Komisaris dan Direksi yang memiliki saham.
3. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing 

kurang dari 5%, dan persentase kepemilikannya.

20

11 Informasi mengenai pemegang saham utama dan 
pengendali emiten.

1. Baik langsung dan tidak langsung.
2. Pemilik individu.
3. Penyajian dalam bentuk skema atau diagram.

-

12 Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi. Informasi memuat antara lain:
1. Nama entitas anak/asosiasi.
2. Persentase kepemilikan saham. 
3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak atau entitas asosiasi.
4. Keterangan status operasi entitas anak atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau 

belum beroperasi).
5. Alamat entitas anak.

23

13 Kronologis pencatatan saham. Mencakup antara lain:
1. Kronologis pencatatan saham.
2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah 

saham.
3. Perubahan jumlah saham dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku.
4. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

23

14 Kronologis pencatatan Efek lainnya. Mencakup antara lain:
1. Kronologis pencatatan Efek lainnya.
2. Jenis tindakan korporasi (corporate action) yang menyebabkan perubahan jumlah 

Efek lainnya.
3. Perubahan jumlah Efek lainnya dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun 

buku.
4. Nama Bursa di mana Efek lainnya perusahaan dicatatkan Peringkat Efek.

-

15 Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi 
penunjang pasar modal.

Informasi memuat antara lain:
1. Nama dan alamat BAE
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik. 
3. Nama dan alamat Perusahaan Pemeringkat Efek.
4. Biaya masing-masing profesi.
5. Periode Penugasan.

25

16 Penghargaan dan atau sertifikasi yang diterima 
perusahaan baik yang berskala nasional maupun 
internasional.

Informasi memuat antara lain:
1. Nama penghargaan dan atau sertifikat.
2. Tahun perolehan.
3. Badan pemberi penghargaan dan atau sertifikat.
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).

-

v AnALISA dAn PEMBAhASAn MAnAJEMEn ATAS kInErJA PErUSAhAAn

1 Tinjauan operasi per segmen bisnis. Memuat uraian mengenai:
1. Produksi meliputi proses, kapasitas dan perkembangannya.
2. Penjualan/pendapatan usaha.
3. Profitabilitas.
4. Untuk masing-masing segmen usaha yang diungkapkan dalam laporan keuangan 

(jika ada).

30

2 Uraian atas kinerja keuangan Perusahaan. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun 
yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya (dalam bentuk narasi dan tabel), antara 
lain mengenai:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan beban, laba (rugi), pendapatan komprehensif lain, dan total laba (rugi) 

komprehensif;
5. Arus kas.

30

3 Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar 
hutang dengan menyajikan rasio yang relevan.

Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

4 Bahasan dan analisis tentang tingkat kolektabilitas 
piutang dengan menyajikan rasio yang relevan.

Tingkat kolektibilitas piutang. 34

5 Bahasan tentang struktur modal (capital structure), 
dan kebijakan manajemen atas struktur modal 
(capital structure policy).

Penjelasan atas:
1. Struktur modal (capital structure).
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy).

35



PT MITRA ENERGI PERSADA Tbk

2014 Laporan Tahunan
Annual Report

No. kRITERIA PENjElASAN hAl.

6 Bahasan mengenai ikatan yang material untuk 
investasi barang modal.

Penjelasan tentang:
1. Tujuan dari ikatan tersebut.
2. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.
3. Mata uang yang menjadi denominasi.
4. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi 

mata uang asing yang terkait.
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal, 
agar diungkapkan.

35

7 Informasi dan fakta material yang terjadi setelah 
tanggal laporan akuntan.

Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya 
terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang. 
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar 
diungkapkan.

35

8 Uraian tentang prospek usaha perusahaan. Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara 
umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.

36

9 Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun 
mendatang.

Meliputi:
1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai 

(realisasi); dan
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam satu tahun mendatang.

34

10 Uraian tentang aspek pemasaran. Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain 
strategi pemasaran dan pangsa pasar.

39

11 Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah 
dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun 
yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun 
buku terakhir.

Memuat uraian mengenai:
1. Jumlah dividen;
2. Jumlah dividen per saham;
3. Payout ratio untuk masing-masing tahun.
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.

40

12 Realisasi penggunaan dana hasil penawaran 
umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan 
menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana).

Memuat uraian mengenai:
1. Total perolehan dana;
2. Rencana penggunaan dana;
3. Rincian penggunaan dana;
4. Saldo dana; dan
5. Tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana (jika ada).

13 Informasi transaksi material yang mengandung 
benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan 
pihak afiliasi. 

Memuat uraian mengenai:
1. Tanggal, nilai dan objek transaksi;
2. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;
3. Sifat hubungan afiliasi (jika ada);
4. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;
5. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.

41

14 Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-
undangan yang berpengaruh signifikan terhadap 
perusahaan.

Uraian memuat antara lain: perubahan peraturan perundang-undangan dan 
dampaknya terhadap perusahaan.
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang 
berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.

41

15 Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi. Uraian memuat antara lain: perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya 
terhadap laporan keuangan.

40

vI TATA kELOLA PErUSAhAAn

1 Uraian Dewan Komisaris. Uraian memuat antara lain:
1. Uraian pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
2. Pengungkapan prosedur, dasar penetapan, dan besarnya remunerasi anggota 

Dewan Komisaris.
3. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat 

Dewan Komisaris, termasuk rapat gabungan dengan Direksi, dan tingkat kehadiran 
anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut.

45

2 Uraian Direksi. Uraian memuat antara lain:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi.
2. Pengungkapan prosedur dasar penetapan dan besarnya remunerasi serta 

hubungan antara remunerasi dan kinerja perusahaan.
3. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat 

Direksi termasuk rapat gabungan dengan Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran 
dalam rapat tersebut. 

4. Keputusan RUPS tahun sebelumnya dan realisasinya pada tahun buku, serta alasan 
dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan. 

5. Pengungkapan kebijakan perusahaan tentang penilaian terhadap kinerja anggota 
Direksi (jika ada). 

47
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3 Komite Audit. Mencakup antara lain:
1. Nama.
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki dan dasar hukum penunjukan.
3. Riwayat Pendidikan.
4. Periode jabatan anggota Komite Audit.
5. Pengungkapan independensi Komite Audit.
6. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat 

komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.
7. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan 

yang dicantumkan dalam piagam Komite Audit.

49

4 Komite lainnya yang dimiliki dalam rangka mendukung 
fungsi dan tugas Direksi dan/ atau Dewan Komisaris 
seperti Komite Nominasi.

Mencakup antara lain:
1. Nama.
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dasar hukum penunjukan.
3. Riwayat Pendidikan.
4. Periode jabatan anggota komite.
5. Pengungkapan kebijakan perusahaan mengenai independensi komite. 
6. Uraian tugas dan tanggung jawab.
7. Pengungkapan kebijakan perusahaan dan pelaksanaannya, tentang frekuensi rapat 

komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.
8. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.

-

5 Uraian tugas dan fungsi Sekretaris Perusahaan Mencakup antara lain:
1. Nama.
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dasar hukum penunjukan.
3. Riwayat pendidikan.
4. Periode jabatan.
5. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. 

55

6 Uraian mengenai Unit Audit Internal. Mencakup antara lain:
1. Nama.
2. Riwayat jabatan, pengalaman kerja yang dimiliki, dasar hukum penunjukan.
3. Kualifikasi/sertifikasi sebagai profesi audit internal.
4. Struktur atau kedudukan unit audit internal.
5. Tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan piagam unit audit 

internal.
6. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku. 

56

7 Uraian mengenai Sistem Pengendalian Internal 
(internal control).

1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap perundang-
undangan lainnya.

2. Reviu atas efektifitas sistem pengendalian intern.

57

8 Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan. Mencakup antara lain:
1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko perusahaan. 
2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.
3. Reviu atas efektifitas sistem.

58

9 Perkara penting yang sedang dihadapi oleh 
perusahaan, entitas anak, anggota Direksi dan/atau 
anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada 
periode laporan tahunan.

Mencakup antara lain:
1. Pokok perkara/gugatan.
2. Status penyelesaian perkara/gugatan.
3. Pengaruhnya terhadap kondisi perusahaan.
Catatan: dalam hal tidak berperkara, agar diungkapkan

61

10 Informasi tentang sanksi administratif. Yang dikenakan kepada Emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris dan 
Direksi, oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya pada tahun buku terakhir.

-

11 Bahasan mengenai kode etik. Memuat uraian antara lain:
1. Pokok-pokok kode etik.
2. Pokok-pokok budaya perusahaan.
3. Bentuk sosialisasi.
4. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi.

61

12 Program kepemilikan saham oleh karyawan atau 
manajemen.

Mencakup antara lain:
1. Jumlah;
2. Jangka waktu;
3. Persyaratan karyawan/atau manajemen yang berhak;
4. Harga exercise (bila ada).

54

13 Pengungkapan mengenai whistle blowing sistem. Memuat uraian tentang mekanisme whistle blowing sistem antara lain:
1. Penyampaian laporan pelanggaran;
2. Perlindungan bagi whistle blower;
3. Penanganan pengaduan;
4. Pihak yang mengelola pengaduan;
5. Hasil dari penanganan pengaduan.

60
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14 Uraian mengenai corporate social responsibility yang 
terkait dengan lingkungan hidup.

Mencakup antara lain informasi tentang:
1. Kebijakan;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan
3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, 

seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar 
perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan 
lain-lain.

64

15 Uraian mengenai corporate social responsibility 
yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan dan 
keselamatan kerja.

Mencakup antara lain informasi tentang:
1. Kebijakan;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan
3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan 

keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan 
keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, pelatihan, 
dan lain-lain.

66

16 Uraian mengenai corporate social responsibility 
yang terkait dengan pengembangan sosial dan 
kemasyarakatan.

Mencakup antara lain informasi tentang:
1. Kebijakan;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan
3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, 

seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar 
perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, dan 
lain-lain.

66

17 Uraian mengenai corporate social responsibility yang 
terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen, 
produk atau jasa.

Mencakup antara lain informasi tentang:
1. Kebijakan;
2. Kegiatan yang dilakukan; dan
3. Dampak keuangan dari kegiatan terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan 

dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan 
atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.

67

vII InfOrMASI kEUAngAn (halaman merujuk pada Laporan keuangan konsolidasi)

1 Surat pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab 
Direksi atas Laporan Keuangan.

Kesesuaian dengan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab 
Direksi atas Laporan Keuangan.

2 Opini auditor independen atas laporan keuangan.

3 Deskripsi auditor independen di opini. Deskripsi memuat tentang:
1. Nama dan tanda tangan;
2. Tanggal laporan audit;
3. Nomor izin KAP dan nomor izin Akuntan Publik.

4 Laporan keuangan yang lengkap. Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan: 
1. Laporan posisi keuangan (neraca);
2. Laporan laba rugi komprehensif;
3. Laporan perubahan ekuitas;
4. Laporan arus kas;
5. Catatan atas laporan keuangan;
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 
kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos 
dalam laporan keuangannya (jika relevan).

5 Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan 
ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi 
secara retrospektif atau membuat penyajian kembali 
pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 
mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Ada atau tidak ada pengungkapan sesuai dengan PSAK.

6 Perbandingan tingkat profitabilitas. Perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

7 Laporan arus kas. Memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari 

aktivitas operasi;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama 

tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan;
4. Pengungkapan transaksi non kas dalam catatan atas laporan keuangan. 

8 Ikhtisar kebijakan akuntansi. Meliputi sekurang-kurangnya:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;
3. Pengakuan pendapatan dan beban;
4. Aset tetap;
5. Instrumen keuangan.
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9 Pengungkapan transaksi pihak berelasi. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; 
2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait;
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas;
4. Syarat dan ketentuan transaksi dengan pihak berelasi.

10 Pengungkapan yang berhubungan dengan 
perpajakan.

Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;
2. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam 

pengisian SPT Tahunan PPh Badan;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan 

untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan 
yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah 
aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan;

5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.

11 Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap. Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Metode penyusutan yang digunakan;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model nilai wajar dan model 

biaya;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset 

tetap (model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (model biaya);
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada 

awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan 
reklasifikasi.

12 Perkembangan terakhir Standar Akuntansi Keuangan 
dan peraturan lainnya.

Uraian mengenai SAK/peraturan yang telah diterbitkan tetapi belum berlaku efektif, 
yang belum diterapkan oleh perusahaan, dengan mengungkapkan:
1. Jenis dan tanggal efektif SAK/peraturan baru tersebut;
2. Sifat dari perubahan yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi; 

dan
3. Dampak penerapan awal SAK dan peraturan baru tersebut atas laporan keuangan.

13 Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen 
keuangan peraturan lainnya.

Hal-hal yang harus diungkapkan:
1. Persyaratan, kondisi dan kebijakan akuntansi untuk setiap kelompok instrumen 

keuangan;
2. Klasifikasi instrumen keuangan;
3. Nilai wajar tiap kelompok instrumen keuangan;
4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit 

dan risiko likuiditas;
5. Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangannya.

14 Penerbitan laporan keuangan. Hal-hal yang diungkapkan antara lain:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
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LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN 
ATAS 

LAPORAN KEUANGAN 

PT MITRA ENERGI PERSADA TBK DAN ENTITAS ANAK 
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL 

31 DESEMBER 2014 DAN 31 DESEMBER 2013 
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