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RINGKASAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN
BUKU 2017
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”RUPST”) PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
(“Perseroan”) untuk tahun buku 2017 yang diselenggarakan pada hari ini, Selasa, 22 Mei 2018, di
Jakarta telah Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017 sebesar
Rp1.859.817.732.214 (satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh
belas juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat belas Rupiah) atau 100% dari laba
bersih tahun berjalan Perseroan tahun buku 2017 yang dapat diatribusikan kepada pemilik
Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dan mengambil
sebesar Rp717.044.457.086 (tujuh ratus tujuh belas miliar empat puluh empat juta empat ratus
lima puluh tujuh ribu delapan puluh enam Rupiah) atau sebesar 3,59% dari saldo laba ditahan
yang belum ditentukan penggunaannya tersebut untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada
pemegang saham Perseroan. Sehingga besarnya dividen yang diterima oleh pemegang 1 (satu)
saham adalah Rp700 (tujuh ratus Rupiah).
Dengan memerhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia, untuk periode cum dividen untuk
pasar reguler dan pasar negosiasi adalah hari Rabu, 30 Mei 2018; dan ex dividen-nya adalah hari
Kamis, 31 Mei 2018. Sedangkan cum dividen untuk pasar tunai adalah hari Selasa, 5 Juni 2018
dan ex dividennya adalah hari Rabu, 6 Juni 2018. Pembayaran dividen dilakukan sejak hari
Jumat, 22 Juni 2018. Pajak atas dividen tunai akan diberlakukan sesuai ketentuan perpajakan
yang berlaku di Indonesia.
Pemegang saham juga menyetujui untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota
Direksi, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan RUPST Perseroan tahun
buku 2020, yang akan diselenggarakan pada tahun 2021, kecuali untuk Kevin Gluskie yang akan
berakhir pada penutupan RUPST Perseroan tahun buku 2019 yang akan diselenggarakan pada
tahun 2020 dan David Clarke yang akan berakhir pada penutupan RUPST Perseroan tahun buku
2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.
Susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Wakil Komisaris Utama /
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama /
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris

: Kevin Gluskie
: Tedy Djuhar
: Simon Subrata
: Dr. Lorenz Naeger
: Dr. Bernd Scheifele
: Dr. Albert Scheuer

Direksi:
Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur Independen
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Christian Kartawijaya
Franciscus Welirang
Hasan Imer
Ramakanta Bhattacharjee
Troy Dartojo Soputro
David Clarke
Oey Marcos
Benny S. Santoso
Juan Francisco Defalque
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IKHTISAR KEUANGAN UNTUK KINERJA KUARTAL PERTAMA 2018

Total konsumsi semen domestik Indonesia naik 6,6% dibandingkan tahun lalu. Volume penjualan
semen domestik Perseroan tumbuh sebesar 9,6% dan pangsa pasar Perseroan tumbuh menjadi
26,4% di kuartal pertama 2018 dibandingkan dengan kuartal pertama 2017 yaitu 25,6%.
Pendapatan neto naik hanya sebesar 1,9% dari Rp3.376,4 miliar menjadi Rp3.439,5 miliar
diakibatkan karena penurunan harga sebagai dampak persaingan yang ketat terutama di home
market dalam rangka mempertahankan pangsa pasar. Laba bruto menurun 15,2% menjadi Rp986,8
miliar (tahun lalu: Rp1.163,9 miliar). Dampak dari kenaikan Beban Pokok Pendapatan dapat
diatribusikan terutama kepada beban bahan bakar dan listrik sebesar Rp 172,5 miliar yang
menyebabkan penurunan lebih jauh dari marjin laba bruto Perseroan menjadi rekor terendah sebesar
28,7%.
Laba usaha untuk tiga bulan pertama tahun ini turun 52,6% atau Rp263,1 miliar menjadi Rp236,7
miliar (tahun lalu: Rp499,8 miliar). Marjin laba usaha turun menjadi 6,9%. Lebih jauh, EBITDA turun
sebesar 27,7% dari Rp775,0 miliar menjadi Rp560,1 miliar pada triwulan pertama 2018 merefleksikan
penurunan marjin menjadi 16,3%, yang juga adalah rekor terendah. Biaya pengangkutan yang lebih
tinggi pada triwulan pertama 2018 disebabkan oleh reparasi dan pemeliharaan besar pabrik di Tarjun
yang menyebabkan Perseroan harus mengirimkan semen dari Citeureup untuk memenuhi
permintaan pasar di Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Pabrik di Tarjun sudah kembali
beroperasi normal.
Total penghasilan komprehensif periode berjalan turun 46,0% dari Rp491,6 miliar menjadi Rp265,2 miliar.
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Posisi Keuangan

Dengan Posisi Keuangan yang sehat didukung oleh posisi kas yang kuat sebesar Rp8,0 triliun,
Perseroan berada dalam situasi keuangan yang baik untuk melanjutkan ekspansi kapasitas semen
serta mengembangkan bisnis usaha lain untuk berpartisipasi dalam prospek pertumbuhan yang
menjanjikan di Indonesia.
Jakarta, 22 Mei 2018
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Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910
(021) 251 2121
www.indocement.co.id
(021) 251 0066
corpcom@indocement.co.id

@indocement3roda

@harmoni3roda

@harmoni3roda

3/3

