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KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  

PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK. 
Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan  

Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta 

Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik 
 

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING 
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MAP AKTIF ADIPERKASA 

TBK. (”PERSEROAN”) 
 

 
 

     
 

PT MAP AKTIF ADIPERKASA TBK. 
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia 

 
Kegiatan Usaha: 

Bergerak dalam bidang perdagangan umum, 
termasuk perdagangan eceran, dan bertindak sebagai agen atau distributor pihak lain. 

 
Kantor  

Sahid Sudirman Center Lantai 26, 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 

Jakarta 10220 
Tel. 021 - 8064 8488, Fax. 021 - 2788 9888 

Website: www.mapactive.id  
Email: corpsec@mapactive.id  

 
 

 

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN 
BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN, KELENGKAPAN 
INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN 
SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI 
YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA 
FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU 
DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM 
KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.  

 
 
 
 

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta 
pada tanggal 11 April 2019  

http://www.mapactive.id/
mailto:corpsec@mapactive.id
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DEFINISI 
 

Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, selaku 
auditor independen, yang melakukan audit atas Laporan 
Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 
2018. 
 

Assistance Letter : Surat dengan perihal Request for Assistance – Review of 
Potential Corporate Actions kepada Perseroan tertanggal 21 
Agustus 2018.  
 

Bapepam dan LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010, tanggal 11 
Oktober 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan yang dahulu dikenal sebagai 
Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan 
terhitung sejak tanggal 31 Desember 2012 berdasarkan 
Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan, fungsi, tugas dan wewenangnya telah dialihkan 
kepada Otoritas Jasa Keuangan. 
 

Direksi : Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada 
tanggal Keterbukaan Informasi ini. 
 

Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat 
pada tanggal Keterbukaan Informasi ini. 
 

Laporan Keuangan 31 
Desember 2018 

: Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per tanggal 31 
Desember 2018 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 
 

MCL : Montage Company Limited, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara 
Cayman Islands dan berkedudukan di Cayman Islands.  
 

Otoritas Jasa Keuangan atau 
OJK 

: Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur 
tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan 
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan 
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak 
tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di 
sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan 
Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan 
Pasal 55 Undang-undang No. 21 tahun 2011, atau para 
pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. 
 

Partisipan Rencana Private 
Placement 

: Pemegang Saham Penjual, para pihak lainnya yang ditunjuk 
oleh Pemegang Saham Penjual, dan setiap penasihat atau 
profesi yang ditunjuk oleh Pemegang Saham Penjual. 
 

Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar 
dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan 
oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom. 
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Pemegang Saham Penjual : MCL 

 
Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & rekan, 

penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0022 
berdasakan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik 
Indonesia No. 309/KM.1/2009 tanggal 24 Maret 2009 dan 
terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dahulu Bapepam dan LK dengan Surat 
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK 
No. STTD.PB-02/PM.22/2018 yang memberikan pendapat 
kewajaran atas Transaksi. 
 

Peraturan No. IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan 
Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 
Nopember 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan 
Kepentingan Transaksi Tertentu. 
 

POJK No. 31/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 
tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material 
oleh Emiten atau Perusahaan Publik.  
 

Perseroan : PT Map Aktif Adiperkasa Tbk., suatu perseroan terbatas 
yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum 
negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta 
Pusat. 
 

Rencana Private Placement : Rencana pelepasan 648.508.000 saham dari saham yang 
telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan milik 
Pemegang Saham Penjual kepada masyarakat melalui 
mekanisme private placement yang dilakukan di dalam 
dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Untuk menghindari keraguan, pelaksanaan Rencana 
Private Placement tersebut bukan merupakan Penawaran 
Umum Oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang 
Penawaran Umum oleh Pemegang Saham. 
 

Transaksi Afiliasi : Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Perusahaan 
Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi dari 
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang 
saham utama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam 
Angka 1 huruf d Peraturan No. IX.E.1. 
 

UUPT : Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 
Terbatas. 
 

Underwriting Agreement : Underwriting Agreement tertanggal 9 April 2019 yang 
ditandatangani oleh Perseroan, MCL, Deutsche Bank AG, 
Hong Kong Branch (“DB”), UBS AG, Singapore Branch 
(“UBS”), PT Indo Premier Sekuritas (“IPS”), dan Credit 
Suisse (Singapore) Limited (“CS”).    
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I. PENDAHULUAN 
 
Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka 
pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi 
Afiliasi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pemberian bantuan dan/atau 
asistensi oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Penjual terkait dengan Rencana Private 
Placement. 
 
Keseluruhan bantuan dan/atau asistensi yang akan diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang 
Saham Penjual dalam kerangka Rencana Private Placement adalah sebagaimana diuraikan lebih 
lanjut dalam Bab II, huruf B Keterbukaan Informasi ini. Pemberian bantuan dan/atau asistensi 
kepada Pemegang Saham Penjual yang dilakukan oleh Perseroan tersebut di atas selanjutnya 
disebut “Transaksi” dan untuk pertama kalinya bantuan yang diberikan oleh Perseroan adalah 
dengan menghadiri rapat sehubungan dengan Rencana Private Placement, serta penandatanganan 
Assistance Letter, sampai dengan penyelesaian daripada Rencana Private Placement. 
 
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang 
berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.1, dengan telah dilaksanakannya Rencana Private 
Placement termasuk dengan adanya penandatanganan Underwriting Agreement tanggal 9 April 
2019, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk 
memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1. 
 

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI 

 
A. Alasan dan Latar Belakang 
 

Pada tanggal Keterbukaan Informasi, jumlah seluruh saham Perseroan yang dicatatkan di 
Bursa Efek Indonesia (“BEI”) adalah sebanyak 2.850.400.000 (dua miliar delapan ratus lima 
puluh juta empat ratus ribu) saham. Dari seluruh saham tersebut, sekitar 16% dimiliki oleh 
publik. Namun, kurang dari 5% yang dimiliki oleh pemegang saham publik dengan 
kepemilikan di bawah 5%. Sedikitnya saham Perseroan yang beredar mengakibatkan 
perdagangan saham Perseroan di BEI menjadi tidak likuid. 
 
Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, dan dimana pada saat ini Perseroan 
belum memerlukan modal tambahan untuk perkembangan kegiatan usahanya, maka salah 
satu alternatif untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan adalah melalui 
pelaksanaan Rencana Private Placement dimana Pemegang Saham Penjual akan melakukan 
penjualan atas saham Perseroan yang dimilikinya (yaitu sejumlah 648.508.000 saham dari 
saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan) melalui pelaksanaan private 
placement di luar dan di dalam wilayah Republik Indonesia dengan memperhatikan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan Rencana Private Placement 
bukan merupakan Penawaran Umum oleh Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan OJK No. 76/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penawaran Umum oleh Pemegang 
Saham. Rencana Private Placement ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 April 2019. 
 
Selanjutnya, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan Rencana Private Placement tersebut, 
Perseroan akan memberikan bantuan untuk memastikan bahwa informasi-informasi yang 
terkait dengan Perseroan dan usahanya telah disajikan dengan benar dan akurat di dalam 
Offering Circular. Hal-hal tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh Pemegang Saham 
Penjual tanpa bantuan yang diberikan oleh Perseroan. Untuk pertama kalinya bantuan yang 
diberikan oleh Perseroan adalah dengan menghadiri rapat sehubungan dengan Rencana 
Private Placement, serta penandatanganan Assistance Letter, sampai dengan penyelesaian 
Rencana Private Placement. 
 
Adapun skema dari pelaksanaan Rencana Private Placement oleh Pemegang Saham Penjual 
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adalah saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Pemegang Saham Penjual akan 
ditawarkan kepada investor-investor yang identitasnya dapat diketahui setelah selesai 
dilaksanakannya proses book-building dan penyelesaian pelaksanaan Rencana Private 
Placement tersebut akan bergantung pada dipenuhinya atau diberikannya pengecualian  
seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Underwriting Agreement. 
 
Sehubungan  dengan  pelaksanaan Rencana Private Placement, Pemegang Saham Penjual 
meminta bantuan dan/atau asistensi kepada Perseroan untuk melakukan hal-hal tertentu 
sebagaimana disebutkan dalam huruf B di bawah ini.  

 
B. Bantuan yang Diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham Penjual 

 
Guna mencapai maksud dan tujuan dari dilaksanakannya Rencana Private Placement 
tersebut, yaitu untuk meningkatkan jumlah saham minoritas, meningkatkan likuiditas 
perdagangan saham di bursa, meningkatkan kemudahan akses pembiayaan melalui pasar 
modal domestik dan internasional, menaikkan profil perusahaan di Indonesia maupun luar 
negeri, serta mendiversifikasi basis pemegang saham, maka Perseroan memberikan bantuan 
kepada Pemegang Saham Penjual untuk menyediakan data atau informasi terkini yang benar 
dan akurat yang diperlukan oleh Pemegang Saham Penjual dalam rangka pelaksanaan 
Rencana Private Placement. Diharapkan pelaksanaan Rencana Private Placement tersebut 
akan berdampak positif bukan saja kepada Perseroan, tetapi juga kepada BEI dan pemegang 
saham publik. 
 
Ruang lingkup dari bantuan dan/atau asistensi yang akan diberikan Perseroan sehubungan 
dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Assistance Letter adalah sebagai berikut: 
1. untuk membantu Partisipan Rencana Private Placement dalam melakukan uji tuntas 

terhadap Perseroan, termasuk (i) dukungan dalam memberikan informasi untuk uji 
tuntas di ruang data fisik atau lainnya sehubungan dengan Perseroan dan anak 
perusahaannya yang merasa diperlukan untuk melaksanakan Rencana Private 
Placement, (ii) bekerjasama dengan Partisipan Rencana Private Placement dalam 
melaksanakan proses uji tuntas sebagaimana disebut di atas termasuk untuk hadir pada 
rapat dan/atau telepon konferensi untuk diskusi terkait seluruh aspek Perseroan dan 
informasi yang diberikan di ruang data, (iii) membuat tersedianya seluruh informasi 
keuangan dan akuntan dan akses pada auditor Perseroan pada saat ini maupun pada 
saat sebelumnya, dan akses pada pelanggan utama, pemasok, pemilik tanah atau 
penyedia logistik Perseroan dalam rangka uji tuntas sebagaimana diperlukan untuk 
Rencana Private Placement  oleh Partisipan Rencana Private Placement, dan (iv) 
menyediakan akses pada penasehat, dalam hal berdasarkan hukum dan peraturan yang 
berlaku; 

2. untuk membantu Partisipan Rencana Private Placement dalam mempersiapkan 
dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Rencana Private Placement, 
termasuk namun tidak terbatas pada edaran penawaran (offering circular) untuk 
Transaksi (“Edaran Penawaran”) dan presentasi analis dan seluruh materi pemasaran 
lainnya yang diperlukan oleh Partisipan Rencana Private Placement termasuk rapat 
dan/atau telepon konferensi; 

3. untuk menghadiri presentasi analis, rapat investor, dan/atau roadshows sehubungan 
dengan Transaksi sebagaimana diperlukan oleh Partisipan Rencana Private Placement; 

4. untuk menandatangani perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang biasa 
terdapat dalam transaksi dengan jenis yang sama, termasuk namun tidak terbatas pada 
international placement/underwriting agreement, lock-up agreement, perjanjian  
kerahasiaan, surat/perjanjian pengikatan dan perjanjian dasar (cornerstone 
agreements), dan untuk menyediakannya atau sehubungan dengan pernyataan, jaminan, 
janji-janji dan ganti rugi sebagaimana dilakukan pada umumnya dalam transaksi seperti 
ini; 

5. untuk menandatangani perjanjian-perjanjian atau dokumen-dokumen yang biasa dibuat 
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dalam transaksi dengan jenis yang sama, yang terkait dengan pengaturan jangka 
panjang antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dan/atau afiliasi terkait lainnya; 

6. untuk memastikan bahwa manajemen dari Perseroan dapat berpartisipasi dalam setiap 
kegiatan sebagaimana disebutkan di atas;  

7. untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan 
Rencana Private Placement, termasuk namun tidak terbatas untuk mendapatkan seluruh 
persetujuan korporasi dan persetujuan dari instansi pemerintah terkait dan 
menerbitkan seluruh pemberitahuan yang diperlukan (termasuk cleansing 
announcement dan pemberitahuan lain sehubungan dengan ketentuan pemberian 
bantuan yang diatur dalam Assistance Letter), untuk melaksanakan semua hal terkait 
dengan Rencana Private Placement, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 

8. untuk memperoleh Laporan Pendapat Kewajaran yang diperlukan sehubungan dengan 
pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Assistance Letter, dari penilai yang 
terdaftar di OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

9. untuk mematuhi setiap pedoman atau pembatasan dalam pemasaran dan publisitas atau 
perjanjian kerahasiaan dan surat-surat yang diperlukan yang akan dipersiapkan 
sehubungan dengan Transaksi; dan 

10. untuk mendukung Partisipan Rencana Private Placement sehubungan dengan Transaksi, 
termasuk butir 1 hingga 9 di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
C. Tujuan dan Manfaat Pelaksanaan Transaksi 

 
Tujuan dan manfaat pelaksanaan Transaksi adalah untuk mendukung dan memberikan 
efisiensi pelaksanaan Rencana Private Placement, yang pada akhirnya diharapkan dapat 
memberikan manfaat kepada Perseroan antara lain sebagai berikut: 
 
1. Peningkatan jumlah saham minoritas Perseroan dapat mendorong peningkatan jumlah 

saham Perseroan yang beredar di masyarakat. Dengan dijalankannya Rencana Private 
Placement diharapkan akan tercipta kondisi likuiditas yang lebih baik atas perdagangan 
saham Perseroan di pasar sekunder sehingga akan tercipta basis investor yang lebih 
besar bagi Perseroan; 

2. Peningkatan likuiditas saham di pasar akan menyebabkan harga saham mencerminkan 
nilai intrinsiknya sebagai price discovery, dimana akan lebih memungkinkan jumlah 
saham yang beredar lebih tinggi; 

3. Dengan semakin banyaknya saham yang dapat dimiliki oleh masyarakat dalam struktur 
pemegang saham, hal ini akan memberikan insentif bagi manajemen untuk terus 
meningkatkan kualitas dan kinerja Perseroan agar dapat memenuhi permintaan dan 
ekspektasi stakeholder-nya; dan 

4. Dalam periode beberapa bulan terakhir ini, terlihat bahwa secara fundamental 
Perseroan memiliki kinerja dan prospek usaha yang baik, maka seiring dengan tren 
harga saham gabungan (IHSG) dan harga saham Perseroan yang kian membaik, 
pelaksanaan Rencana Private Placement merupakan suatu keputusan yang tepat. 

 
D. Pihak-Pihak yang Terlibat Dalam Transaksi 

 
(i) Perseroan 

 
Riwayat Singkat 
 
Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 40 
tanggal 11 Maret 2015, dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta 
(“Akta Pendirian Perseroan”). Akta Pendirian Perseroan telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”) berdasarkan 
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Keputusan No. AHU-0011719.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015 dan telah 
didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dengan No. AHU-
0030377.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 13 Maret 2015. 
 
Perseroan berkantor di Sahid Sudirman Center Lantai 26, Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, 
Jakarta Pusat, Jakarta 10220, dengan nomor telepon dan nomor faksimili sebagaimana 
ditegaskan kembali pada bagian awal Keterbukaan Informasi ini. 
 
Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah 
mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana 
tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 13 April 2018 yang 
dibuat di hadapan DR. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta. 
Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-
0008401.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 13 April 2018, didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0052796.AH.01.11.TAHUN 
2018 tanggal 13 April 2018, diterima dan dicatatkan dalam Sisminbakum Menkumham 
berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan 
No. AHU-AH.01.03-0147599 tanggal 13 April 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar 
Perseroan sesuai dengan ketentuan UUPT dengan No. AHU-0052796.AH.01.11.TAHUN 
2018 tanggal 13 April 2018 (“Akta No. 3/2018”). 

 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang: 
a. Perdagangan; 
b. Jasa; 
c. Industri; 
d. Pengangkutan. 
 
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan 
kegiatan usaha sebagai berikut 
 
Kegiatan Usaha Utama 
 
a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, antara lain perdagangan yang 

berhubungan dengan pakaian jadi (garment), sepatu, tas, perlengkapan olahraga, 
baik perdagangan secara besar maupun eceran; dan 

b. Bertindak sebagai agen,  supplier, waralaba dan/atau distributor dari badan-badan 
dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. 
 

Kegiatan Usaha Penunjang 
 

a. Menjalankan kegiatan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal; 
b. Berusaha dalam bidang pemberian jasa untuk pelayanan berbagai usaha yang 

berkaitan dengan usaha utama Perseroan, terutama di bidang jasa perdagangan 
besar maupun eceran (kecuali jasa perjalanan serta konsultasi dalam bidang hukum 
dan perpajakan); 

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri (pabrik) dari segala bahan yang dapat 
diproduksi di dalam negeri, termasuk produk pakaian jadi, alas kaki dan kerajinan 
tangan; 

d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan dengan menggunakan kendaraan 
bermotor, baik untuk angkutan orang (penumpang) maupun untuk angkutan 
barang. 
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Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 
 
Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 5% ke atas Perseroan per 31 
Maret 2019 yang telah dipersiapkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi 
Efek Perseroan, adalah sebagai berikut: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sehubungan dengan Rencana Private Placement, MCL telah menjalankan haknya dengan 
melaksanakan opsi yang telah diberikan oleh PT Mitra Adiperkasa Tbk. (“MAP”) 
berdasarkan Option Agreement tanggal 30 Maret 2015, yang dibuat oleh dan antara MAP 
dan MCL, sehingga pada tanggal 12 April 2019, MCL memiliki 840.985.320 (delapan 
ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus dua puluh) 
saham yang merupakan 29,50% (dua puluh sembilan koma lima nol persen) saham dari 
seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. 
 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat pada tanggal 
Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut: 

 
Dewan Komisaris 

 
Komisaris Utama   : Virendra Prakash Sharma  
Komisaris    : Susiana Latif 
Komisaris    : Ravi Kumar Sreeramulu 
Komisaris Independen  : Suresh Chandra Dalai 
Komisaris Independen  : Atiff Ibrahim Gill 
 
Direksi 
 
Direktur Utama   : Michael David Capper 
Direktur    : Handaka Santosa 
Direktur    : Miquel Rodrigo Staal 
Direktur    : Andy Nugroho Purwohardono 
Direktur Independen  : Suwandi 

 
(ii) MCL 

 
Riwayat Singkat 
 

Keterangan Jumlah Saham 
Jumlah Nominal 

@Rp100,- 
(Rp) 

(%) 

Modal Dasar 5.000.000.000 500.000.000.000  
Modal Ditempatkan 
dan Disetor Penuh 

 

PT Mitra Adiperkasa 
Tbk. 

2.380.000.000 238.000.000.000 83,50 

MCL  423.284.400 42.328.440.000 14,85 
Pemegang saham (<5%) 47.115.600 4.711.560.000 1,65 
Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

2.850.400.000 285.040.000.000 100,00 

Saham Dalam Portepel - -  
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MCL adalah suatu perusahaan yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya 
menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Cayman 
Islands. 
 
MCL didirikan berdasarkan Certificate of Incorporation of an Exempted Company No. MC-
297479 tanggal 12 Maret 2015. 
 
MCL berkantor di Maples Corporate Services, PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, 
KY1-1104, Cayman Islands. 

 
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha 
 
Maksud dan tujuan MCL ialah berusaha dalam bidang pembiayaan melalui penyertaan 
modal ke dalam suatu perusahaan.  

 
Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham 
 
Struktur permodalan dan kepemilikan saham MCL yang telah dipersiapkan MCL pada 
tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pengurusan dan Pengawasan 
 
Susunan Direksi MCL yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah 
sebagai berikut: 

 
Direktur  : Manuel Pierre Max Mouget 
Direktur  : Emanuela Brero 
Direktur  : Minki Brian Hong 
Direktur  : Marc George Ledingham Rachman 
Direktur  : Edmund King 
Direktur pengganti : Joo Suk Kim 
Minki Brian Hong 

 
E. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi 

 
Pelaksanaan Transaksi berupa pemberian bantuan dan/atau asistensi oleh Perseroan dalam 
rangka Rencana Private Placement sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini 
melibatkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi, yaitu sebagai berikut:  

 

Keterangan 

Jumlah Saham 
@USD0,01 

Saham Biasa dan Saham 
Preferen 

 

Jenis Saham 

Montage Group Holdings 
Limited 

142.000.000 
 

 
 

70.261.324 

Saham Biasa 
 
 
 

 Saham Preferen 
Jumlah Modal 
Ditempatkan dan 
Disetor Penuh 

142.000.000 
 

100.116.266 
 

Saham Biasa 
 

Saham Preferen 
 

Saham Dalam Portepel 0  
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Perseroan memberikan bantuan dan/atau asistensi kepada MCL yang merupakan pemegang 
saham utama dari Perseroan. 

 
III. PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI  

 
Pihak-pihak independen yang membantu Perseroan dalam pelaksanaan Transaksi adalah sebagai 
berikut: 
 
a. Makes & Partners Law Firm selaku Konsultan Hukum yang untuk membantu Perseroan 

sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi dalam kaitannya dengan Rencana Private 
Placement;  

b. Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan yang melakukan audit atas laporan 
keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2018 dan merupakan akuntan publik yang ditunjuk oleh Perseroan sehubungan 
dengan pelaksanaan Transaksi dalam kaitannya dengan Rencana Private Placement; dan 

c. KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan, selaku penilai independen yang memberi pendapat 
kewajaran atas pelaksanaan Transaksi. 

 
IV. PENDAPAT PENILAI INDEPENDEN  

 
KJPP Jennywati, Kusnanto & rekan (“KJPP JKR”) sebagai KJPP resmi dengan Izin Usaha No. 
2.09.0022 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 309/KM.1/2009 tanggal 24 Maret 2009 
yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di OJK dahulu Bapepam dan LK dengan Surat 
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PM.22/2018 tanggal 6 
April 2018 (business appraiser) telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan sebagai penilai 
independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi sebagaimana dituangkan 
dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. 00034/2.0022-
00/BS/05/0382/1/IV/2019 tanggal 9 April 2019 (“Pendapat Kewajaran”) dengan ringkasan 
sebagai berikut: 
 
1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Transaksi 

 
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, MCL, DB, UBS, IPS, dan CS. 
 

2. Obyek Pendapat Kewajaran 
 
Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah bantuan dan/atau 
asistensi yang diberikan oleh Direksi Perseroan kepada Pemegang Saham Penjual 
sehubungan dengan Rencana Private Placement. 
 

3. Tujuan Pendapat Kewajaran 
 
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk 
memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari 
aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan No. IX.E.1. 
 

4. Asumsi-Asumsi Pokok dan Kondisi Pembatas 
 
Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan 
informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KJPP JKR 
telaah. Dalam melaksanakan analisis, KJPP JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan 
dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan 
dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP JKR oleh Perseroan atau yang 
tersedia secara umum dan KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-
informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat 
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mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP JKR secara material. Kami juga bergantung 
kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta 
yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP JKR menjadi tidak 
lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KJPP JKR tidak bertanggung jawab atas 
perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KJPP JKR dikarenakan adanya perubahan 
data dan informasi tersebut. 
 
KJPP JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KJPP 
JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa 
yang KJPP JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan 
pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau 
perpajakan. KJPP JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek 
hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau 
dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat 
non-disclaimer opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat 
informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. 
Selanjutnya, KJPP JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan 
berdasarkan anggaran dasar Perseroan. 
 
Pekerjaan KJPP JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat 
ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau 
pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga 
tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, 
kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain 
itu, KJPP JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk 
mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi 
yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi 
tersebut terhadap Transaksi. 
 
Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum 
bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada 
tanggal Pendapat Kewajaran diterbitkan. 
 
Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, KJPP JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti 
terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat 
dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan 
jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang 
diungkapkan oleh manajemen Perseroan. 
 
Pendapat Kewajaran harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari 
analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh 
sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan 
atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran 
merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis 
yang tidak lengkap. 
 
KJPP JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai 
dengan tanggal terjadinya Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh 
secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat 
Kewajaran. KJPP JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau 
melengkapi, memutakhirkan pendapat KJPP JKR karena adanya perubahan asumsi dan 
kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan 
analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan 
KJPP JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran. 
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Kesimpulan Pendapat Kewajaran berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang 
memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak 
terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara 
eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan 
keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya 
setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal 
laporan pendapat kewajaran dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, 
maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda. 
 

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran 
 
Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KJPP JKR telah melakukan analisis 
melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai 
berikut: 
 

I. Analisis atas Transaksi; 
II. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Transaksi; dan 

III. Analisis atas Kewajaran Transaksi. 
 

6. Kesimpulan Pendapat Kewajaran 
 
Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh 
dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas 
dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan Pendapat 
Kewajaran, KJPP JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar. 

 
V. INFORMASI TAMBAHAN 

 
Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan Transaksi, Pemegang Saham 
Perseroan dapat menyampaikannya kepada Corporate Secretary Perseroan, pada setiap hari dan 
jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini: 

 
 

PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. 
Kantor  

Sahid Sudirman Center Lantai 26, 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86 

Jakarta 10220 
Tel. 021 - 8064 8488, Fax. 021 - 2788 9888 

Website: www.mapactive.id  
Email: corpsec@mapactive.id  

 

http://www.mapactive.id/
mailto:corpsec@mapactive.id

