KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk.
Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau
ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi,
penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
(“Perseroan”)
Kegiatan Usaha Utama:
Jasa Angkutan Udara Niaga
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat
Jl. Kebon Sirih No. 44, Jakarta 10110, Indonesia
Kantor Manajemen:
Management Building
Garuda City
Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta
Cengkareng 19120, Indonesia
Tel.: (021) 231 1355
Fax.: (021) 2291 5673
Website: www.garuda-indonesia.com
Email: investor@garuda-indonesia.com
PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 15 Mei 2015.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) jo. ayat (3) POJK 32/2014 dan Pasal 23 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar
Perseroan, panggilan untuk Rapat akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya
berperedaran luas dalam wilayah negara republik Indonesia. Selain itu, panggilan RUPSLB juga akan diumumkan di situs
web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada, tanggal 23 April 2015.

1. Uraian Singkat Mengenai Rencana Transaksi
Objek Transaksi:
Penerbitan Sukuk oleh Perseroan dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika
Serikat) yang akan dilakukan melalui perusahaan penerbit yang akan didirikan dalam rangka penerbitan Sukuk.
Penerbit:
Perusahaan penerbit yang akan didirikan di luar negeri dalam rangka Transaksi.
Struktur Sukuk:
Penerbitan sukuk berdasarkan aset yang dimiliki Perseroan yang sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku .
Jatuh tempo:
Sampai dengan 5 tahun.
Pembayaran Periodik:
Pembayaran dalam jumlah tetap kepada pemegang Sukuk yang akan dilakukan dilakukan secara periodik per enam
bulan dengan rate sebesar maksimum 6,9% per annum.
Jaminan:
Penerbitan Sukuk ini tidak dijamin dengan jaminan khusus.
Penggunaan dana Penerbitan Sukuk:
Hasil penerbitan Sukuk akan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan usaha Perseroan secara umum (general
corporate purpose), termasuk pembiayaan kembali hutang Perseroan yang ada saat ini.
2. Nilai Transaksi
Penerbitan Sukuk akan dilakukan dengan jumlah maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika
Serikat)
3. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Rencana Transaksi
Penerbit:
Perusahaan penerbit yang akan didirikan dalam rangka Transaksi
Obligor:
Perseroan
Sole Global Coordinator:
NBAD
Joint Structuring Advisor:
NBAD dan DIB
Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners:
NBAD, DIB dan Joint Lead Managers dan Joint Bookrunners lainnya yang akan ditetapkan oleh NBAD dan DIB dengan
berkonsultasi dengan Perseroan
DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEUANGAN PERSEROAN

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
DPS pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening
efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
tanggal 22 April 2015. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, pemegang
saham bersangkutan diminta untuk mengisi dan mengembalikan Surat Kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan sesuai
dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Per tanggal 31 Desember 2014 Perseroan memiliki hutang jangka panjang sebesar USD964,7 juta. Dana hasil Penerbitan
Sukuk akan dipergunakan juga untuk melakukan pembayaran sebagian hutang jangka panjang Perseroan dengan biaya

Sesuai dengan POJK No. 32, pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah satu pemegang saham
atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Berdasarkan POJK No. 32, usul
tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan RUPSLB, yaitu
paling lambat hari Rabu, 16 April 2015.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Jakarta, 8 April 2015
Direksi Perseroan
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA,
BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN 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 DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
DEFINISI
Akuntan Publik : Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny selaku auditor independen, yang melakukan penelaahan
atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Bapepam-LK : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KMK 606/ KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dahulu dikenal dengan nama Badan Pengawas Pasar Modal
(Bapepam) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) 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-LK ke OJK (sebagaiman
BEI : PT Bursa Efek Indonesia.
Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
melaksanakan administrasi saham Perseroan.
BNRI : Berita Negara Republik Indonesia.
DIB : Dubai Islamic Bank PJSC, suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Dubai U.A.E, P.O. Box 1080 Dubai U.A.E,
fax: +97142112387 / +971 4 2940433.
DPS : Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek.
Keterbukaan Informasi : Keterbukaan informasi kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan Peraturan
No. IX.E.2.
Laporan Keuangan Perseroan : Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 yang semuanya telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar dengan pengecualian.
Menkumham : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman
Republik Indonesia.
NBAD : National Bank of Abu Dhabi PJSC, suatu lembaga keuangan yang berkedudukan di Abu Dhabi, One NBAD Tower,
Sheikh Khalifa Street PO Box 4 Abu Dhabi U.A.E, fax: +971 2 626 1230.
OJK : Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga
keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima
hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam- LK sesuai
dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
Pemegang Saham Perseroan : Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam DPS.
Penilai Independen : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan, penilai Independen yang terdaftar di OJK 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/
Peraturan No. IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/
BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
POJK 32/2014 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur menurut hukum
negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 4 Maret 1975 sebagaimana
diubah dengan Akta Perubahan No. 42 tanggal 21 April 1975, dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan No. 24
tanggal 12 Juni 1975, ketiganya dibuat di hadapan Soeleman Ardjasasmita, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A. 5/225/8 tertanggal 23 Juni
1975 sebagaimana diterbitkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 434 tahun 1975, tambahan Berita Negara No.
26/8 tahun 1975. (“Akta Pendirian”).
Akta Pendirian tersebut selanjutnya beberapa kali telah diubah, dan terakhir kali diubah dengan (i) Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 4 tanggal 28 April 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani,
S.H. Notaris di Tangerang, yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan
Surat No. AHU-01978.40.21.2014 tanggal 13 Mei 2014 dan penerimaan pemberitahuan mana telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan di bawah No. AHU-66159.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 13 Mei 2014 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 5 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris
di Tangerang, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan No. AHU-03736.40.21.2014 tertanggal 1 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di
bawah No. AHU-0066747.40.80.2014 tanggal 1 Juli 2014 dan (iii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran
Dasar No. 4 tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Tangerang, akta mana
telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Menteri Hukum dan HAM tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.
AHU-10385.40.21.2014 tertanggal 30 Desember 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU0137048.40.80.2014 tanggal 30 Desember 2014 (“Anggaran Dasar Perseroan”).
2. Kegiatan Usaha Perseroan
Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, serta optimalisasi
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan
berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan
prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama adalah sebagai berikut:
i. Angkutan udara niaga berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
ii. Angkutan udara niaga tidak berjadwal untuk penumpang, barang dan pos dalam negeri dan luar negeri;
iii. Reparasi dan pemeliharaan pesawat udara, baik untuk keperluan sendiri maupun untuk pihak ketiga;
iv. Jasa penunjang operasional angkutan udara niaga, meliputi catering dan ground handling baik untuk keperluan
sendiri maupun untuk pihak ketiga;
v. Jasa layanan sistem informasi yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun
untuk pihak ketiga;
vi. Jasa layanan konsultasi yang berkaitan dengan industri penerbangan;
vii. Jasa layanan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan industri penerbangan, baik untuk keperluan sendiri
maupun untuk pihak ketiga;
viii. Jasa layanan kesehatan personil penerbangan, baik untuk keperluan sendiri maupun pihak ketiga.
3. Susunan Pengurusan dan Pengawasan
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ini adalah sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama
Direktur Teknik & Teknologi Informasi
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko
(dan Direktur Independen)
Direktur Niaga
Direktur SDM & Umum
Direktur Operasi

Jumlah
Saham
Saham Seri A Dwiwarna:
Negara Repulik Indonesia
Saham Seri B:
Negara Repulik Indonesia
Credit Suisse AG Singapore
TC AR CL PT Trans Airways
Masyarakat
(kepemilikan dibawah 2%)

UUPT : Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jumlah

PENDAHULUAN

dalam Peraturan No. IX.E.1.
Sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi, Perseroan akan menaati ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia
khususnya peraturan dan/atau ketentuan di bidang pasar modal.
KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI
I. UMUM
Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam usaha di bidang jasa angkutan udara niaga, yang
merupakan perusahaan terbuka dan seluruh sahamnya tercatat di BEI.
Dalam rangka mendukung suksesnya strategi bisnis Perseroan, Perseroan memutuskan untuk melakukan penerbitan
Sukuk sehingga Perseroan dapat memperoleh tambahan dana yang akan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan
usaha Perseroan secara umum (general corporate purpose), termasuk pembiayaan kembali hutang Perseroan yang ada
saat ini.
Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, Perseroan juga memiliki hutang jangka panjang sebesar USD
964,7 juta. Dana hasil Penerbitan Sukuk akan dipergunakan juga untuk melakukan pembayaran sebagian hutang jangka
II. MANFAAT RENCANA TRANSAKSI TERHADAP PERSEROAN
Melalui Transaksi ini, Perseroan dapat memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut:
Perseroan.
2. Memperkuat struktur permodalan Perseroan dan memperbaiki rasio yang terkait dengan utang.
3. Mengurangi tingkat beban bunga Peseroan.
4. Memperluas jangkauan Perseroan terhadap investor internasional;
Membaiknya struktur permodalan Perseroan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi Perseroan untuk
mengembangkan kegiatan usaha Perseroan saat ini dan meningkatkan nilai Perseroan bagi para pemangku kepentingan
di dalamnya.
III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI
Penerbitan dan penawaran Sukuk ini direncanakan akan dilakukan melalui suatu penawaran internasional kepada investor
di luar wilayah Republik Indonesia maupun di dalam wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan bahwa penawaran
Sukuk ini bukan merupakan serta tidak akan menyebabkan terjadinya penawaran umum di Indonesia sebagaimana diatur
dalam Undang-undang Pasar Modal.
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Persentase
Kepemilikan

Jumlah Modal
disetor

%

Rp.

0.0000%
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15,653,127,999

60.5094%

7,184,785,751,541

6,711,457,801

25.9441%

3,080,559,130,659

3,504,340,832

13.5465%

1,608,492,441,888

25,868,926,633

100.0000%

11,873,837,324,547

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan
PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND JANUARY 1, 2013/ DECEMBER 31, 2012

Catatan/ 31 Desember/ 31 Desember/
Notes December 31, December 31,
2013*)
2014
ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Pihak berelasi
Pihak ketiga - setelah dikurangi
cadangan kerugian penurunan
nilai sebesar USD 6.599.637 pada
31 Desember 2014, USD 2.844.443
pada 31 Desember 2013 dan
USD 1.562.838 pada 1 Januari 2013/
31 Desember 2012
Piutang lain-lain
Persediaan - bersih
Uang muka dan biaya dibayar dimuka
Pajak dibayar dimuka

USD
6,46

434,327,498

480,429,053

7,46

2,747,485

3.895,720

USD

ASSETS

CURRENT ASSETS
334,081,961 Cash and cash equivalents
Trade accounts receivables
4,442,106
Related parties
Third parties - net of allowance for
impairment loss of USD 6,599,637
in December 31, 2014, USD 2,644,443
in December 31, 2013 and
USD 1,562,838 in January 1, 2013/
December 31, 2012
Other receivables
Inventories - net
Advances and prepaid expenses
Prepaid taxes

131,345,666
8,068,782
84,309,102
85,886,470
9,728,588

810,514,943

836,522,314

657,862,675 Total Current Assets

12,49,50
13
14

786,933,317
388,883,491
545,647
107,412,835

617,623,057
500,366,435
972,087
29,535,572

15
16
17

822,994,362
26,818,510
6,047,329
5,411,785
45,253,759

895,017,840
22,020,790
6,822,881
7,275,144
76,557,086

18,46

20.46

111,563,071
104,026,360
24,196,608
18,458,721
224,597,949
210,488,910
29,581,017

120,771,564
86,179,810
20,988,151
18,002,338
169,670,785
169,265,396
20,593,426

368,945,183
12,933,174

280,075,641
53,268,680

39,262,253

15,060,990

1,219,365,356

999,099,449

26

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Pinjaman jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas estimasi biaya pengembalian
dan pemeliharaan pesawat
Utang obligasi
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas imbalan kerja
Liabilitas tidak lancar lainnya

764,031,876 Total Current Liabilities
NON CURRENT LIABILITIES
Non current maturities of long-term
liabilities:
Long-term loans
Lease liabilities
Estimated liabilities for aircraft return
and maintenance cost
Bonds payable
Deferred tax liabilities

327,040,065
138,482,264

297,873,115
148,220,008

26
27
11
29
28

73,526,187
159,758,003
2,997,485
140,352,566
35,439,331

55,191,260
162,850,383
16,987,753
141,410,675
25,871,293

30,536,262

15,019,898
168,489,755
7,244,913 Other non current liabilities

964,738,102

867,833,693

667,383,951 Total Non Current Liabilities

1,309,433,569 1,146,031,889
4,548,037
(33,948,489)
2,770,970
2,779,970

30
31
33

34
15,32
35

EQUITY
Capital stockRp 459 ar value per share
for Series A Dwiwarna share and
Series B shares
Authorized - 1 of Series A Dwiwarna
share and 29,999,999,999
Series B shares
Issued and paid-up capital - 1 Series A
Dwiwarna shares and Series B share
of 25,868,926,632 at December 31,
2014 and 22,640,395,999 at
December 31, 2013 and January 1, 2013/
1,146,031,889
December 31, 2012
4,548,037 Additional paid-in capital
1,148,451 Stock option
Retained earnings
as of January 1 , 2012 was eliminated
in connection with quasi reorganization
(Notes 54)
-Appropriated
-Unappropriated
Other comprehensive income
Equity attributable to owners
of the company
Non controlling interest

5,529,919
113,681,099
(163,951,715)

106,926,120
(149,937,390)

903,938,603 1,108,610,199
17,169,865
12,773,917

1,108,717,107
20,147,399

916,712,520 1,125,780,064

1,128,864,506 Total Equity

6,081,861
(259,912,147)
(120,487,161)

Jumlah Ekuitas

3,100,815,978 2,992,713,206

JUMLAH LIABILITAS DAN EQUITAS

Trade accounts payables
Related Parties
Third Parties
Other payables
Taxes payables
Accrued expenses
Unearned revenues
Advances received
Current malurities of
long term liabilities
106,125,048
Long term loans
58,132,590
Lease liabilities
Estimated liabilities for aircraft return
21,795,528
and maintenance cost
80,037,958
90,700,694
22,119,524
21,502,264
175,064,453
162,270,578
20,631,988

446,699,347
105,965,183

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

pada tanggal 1 Januari 2012 telah
dieliminasi dalam rangka kuasireorganisasi (Catatan 54)
- Dicadangkan
- Belum dicadangkan
Pendapatan komprehensif lainnya
Ekuitas yang dapat diatribusikan
kepada pemilik
Kepentingan non pengendali

CURRENT LIABILITIES

24,46
25

EKUITAS
Modal sahamNilai nominal Rp 459 per saham
masing-masing untuk saham Seri A
Dwiwarna dan Seri B
Modal dasar - 1 saham seri A Dwiwarna
dan 29.999.999.999 saham seri B
Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham
Seri A Dwiwarna dan 25.868.926.632
saham Seri B per 31 Desember 2014
dan 22.640.995.999
per 31 Desember 2013 dan
1 Januari 2013/31 Desember 2012
Tambahan modal disetor
Opsi saham
Saldo laba

5,651,251

2,560,280,333 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) disajikan kembali - Catatan 5

*) As restated - Note 5

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian

statements wich are an integral part of the consoli-

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2014 AND 2013

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN - TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2014
DAN 2013
2014

Catatan/
Notes

2013 *)
USD

USD

PENDAPATAN USAHA
Penerbangan berjadwal
Penerbangan tidak berjadwal
Lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha

3,384,255,386
203,902,498
345,372,388
3,933,530,272

36
36
36

3,170,086,191
215,965,887
373,398,159
3,759,450,237

OPERATING REVENUES
Scheduled airline services
Non-scheduled airline services
Others
Total Operating Revenues

BEBAN USAHA
Operasional penerbangan
Tiket, penjualan dan promosi
Pemeliharaan dan perbaikan
Pelayanan penumpang
Bandara
Administrasi dan umum
Operasional hotel
Operasioanl transportasi
Operasional jaringan
Jumlah Beban Usaha

2,562,248,361
354,841,560
420,886,843
302,933,051
338,999,893
246,049,326
34,077,716
17,798,905
16,763,284
4,294,599,041

37
38
39
40
41
42

2,244,840,144
335,842,135
287,126,405
283,416,382
297,019,335
227,003,116
33,758,910
19,816,371
18,007,374
3,746,830,172

OPERATING EXPENSES
Flight operation
Ticketing, sales and promotion
Maintenance and overhaul
Passenger services
User charges and station
General and administrative
Hotel operation
Transport operations
Network operation
Total Operating Expenses

(7,065,398)
45,309,635
38,244,237

43

(48,278,916)
(2,043,084)
(50,322,000)

OTHER OPERATING (INCOME) CHARGES
Gain on foreign excharge
Others
Net

(399,313,006)

62,842,065

INCOME (LOSS) FROM OPERATIONS

Bagian laba bersih asosiasi
Pendapatan keuangan
Beban keuangan

4,193
12,091,904
(73,321,080)

26,546
10,553,426
(59,868,324)

Equity in net income of associates
Finance income
Finance cost

LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK

(460,573,989)

13,653,713

88,563,047

(70,707)

(371,974,942)

13,583,006

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Keuntungan belum direalisasi atas
transaksi lindung nilai arus kas

44

INCOME (LOSS) BEFORE TAX
TAX BENEFITS (EXPENSE)
NET INCOME (LOSS0 FOR THE CURRENT YEAR
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Peningkatan revaluasi aset tetap - bersih
Selisih kurs karena penjabaran
laporan keuangan
Pajak penghasilan terkait

(29,770)

-

53,298,802

14,647,651

(8,860,298)
(6,606,490)

(33,733,084)
1,580,507

hedge transaction
Gain on revaluation of property
and equipment - net
foreign operations
Related income tax

38,002,244

(17,504,926)

JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF

(333,972,698)

(3,921,920)

TOTAL COMPREHENSIVE LOSS

LABA (RUGI) YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA:
Pemilik entitas induk
kepentingan non pengendali
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

(373,041,305)
(1,066,363)
(371,974,942)

10,786,159
2,798,847
13,583,006

NET INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Owners of the Company
Non controlling interest
NET INCOME (LOSS) FOR THE YEAR

(944,387)
(2,977,533)
(3,921,920)

TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
ATTRIBUTABLE TO:
Owners of the Company
Non controlling interest
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)

Jumlah laba (rugi) komprehensif lain-lain

JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik entitas induk
Kepentiangan non pengendali
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR
Diatribusikan kepada pemilik entitas induk
*) disajikan kembali - Catatan 5

(329,576,750)
(4,395,948)
(333,972,698)
(0.01492)

35

35

45

0.00048

Total other comprehensive income (loss)

EARNINGS (LOSS) PER SHARE - BASIC
attributable to oner of the parent company
*) As restated - Note 5

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian

statements wich are an integral part of the consolidated

Pihak-pihak independen yang berperan sehubungan dengan Rencana Transaksi dan telah ditunjuk oleh Perseroan adalah:

141,661,109
9,158,363
91,325,429
90,118,503
19,934,137

8
9
10
11

45,222,668

PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK DALAM TRANSAKSI

117,876,342
8,349,204,399
85,204,399
134,765,800
27,243,487

Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Dana perawatan pesawat dan
uang jaminan
Uang muka pembelian pesawat
Investasi pada entitas asosiasi
Asset pajak tangguhan
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar USD 1.188.605.633
pada 31 Desember 2014,
USD 1.058.880.732 pada 31 Desember
2013 dan USD 985.069.094 pada
1 Januari 2013/31 Desember 2012
Properti investasi
Aset tak berwujud - bersih
Beban tangguhan - bersih
Aset lain-lain - bersih

USD

1 Januari/
January 1,
2013
31 Desember/
December 31,
2012*)

75,312,110

24,46
25

LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN

Komposisi kepemilikan saham Perseroan per tanggal 31 Maret 2015 berdasarkan daftar pemegang saham Perseroan
yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

19,6

21
11
22
23

LIABILITIES AND EQUITY

USD

USD

USD

LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank dan lembaga keuangan
Utang usaha
Pihak-pihak berelasi
Pihak ketiga
Utang lain-lain
Utang pajak
Beban akrual
Pendapatan diterima dimuka
Uang muka diterima
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo
dalam satu tahun:
Pinjaman jangka panjang
Liabilitas sewa pembiayaan
Liabilitas estimasi biaya pengembalian
dan pemeliharaan pesawat

MANFAAT (BEBAN) PAJAK

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan adalah
sebagai berikut:
Modal dasar
: Rp13.770.000.000.000,00
Modal ditempatkan/disetor : Rp11.873.837.324.547,00

Transaksi : Penerbitan Sukuk oleh Perseroan yang akan dilakukan melalui suatu perusahaan penerbit yang akan didirikan
dalam rangka penerbitan Sukuk.

Total rencana nilai Transaksi adalah maksimum sebesar USD500.000.000 (lima ratus juta dolar Amerika Serikat). Berdasarkan
laporan keuangan Perseroan per 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian, total ekuitas Perseroan adalah sebesar USD916.712.520 (sembilan ratus enam belas juta tujuh ratus dua
belas ribu lima ratus dua puluh Dolar Amerika Serikat), sehingga persentase total rencana nilai Transaksi terhadap total
ekuitas Perseroan adalah sebesar 54,54% (lima puluh empat koma lima persen). Oleh karena itu, total nilai Transaksi
tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2014, sehingga Transaksi
memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan BapepamLK No. IX.E.2.

: Dony Oskaria
: Chairal Tanjung
: Isa Rachmatarwata

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Sukuk :
juta dolar Amerika Serikat).

LIABILITAS DAN EKUITAS

LABA (RUGI) USAHA

: Hasan Muhammad Soedjono

1 Januari/
January 1,
2013
31 Desember/
December 31,
2012*)

Catatan/ 31 Desember/ 31 Desember/
Notes December 31, December 31,
2013*)
2014

BEBAN (PENDAPATAN) USAHA LAINNNYA
Keuntungan selisih kurs
Lain-lain
Bersih

: Handayani
: Heriyanto Agung Putra
: Novianto Herupratomo

Dewan Komisaris
Komisaris Utama
(dan Komisaris Independen)
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 15
Mei 2015.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan
sehubungan dengan Transaksi yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

: Muhammad Arif Wibowo
: Iwan Joeniarto
: I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2014, 2013 AND JANUARY 1, 2013/ DECEMBER 31, 2012
-Continued

PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk. DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2014, 2013 DAN 1 JANUARI 2013/31 DESEMBER 2012
-Lanjutan

NON CURRENT ASSETS
Maintenance reserve fund and
461,938,812
security deposits
497,157,419 Advances for purchase of aircraft
1,179,564 Investments in associates
15,602,076 Deferred tax assets
Property and equipment - net of
accumulated depreciation of
USD 1,188,605,633 in December 31,
2014 USD 1,058,880,732 in December 31,
2013 and USD 985,069,094 in
826,747,800
January 1, 2013/December 31,2012
18,912,898 Investment properties
7,217,106 Intangible assets - net
1,690,740 Deferred charges - net
71,976,243 Other assets - net

Jumlah Aset Tidak Lancar

2,290,301,035 2,156,190,892

1,902,417,658 Total Non Current Assets

JUMLAH ASET

3,100,815,978 2,992,713,206

2,560,280,333 TOTAL ASSETS

*) disajikan kembali - Catatan 5

*) As restated - Note 5

Lihat catatan laporan keuangan konsolidasian yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian

statements wich are an integral part of the consoli-

(a). Ginting & Reksodiputro, Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu Perseroan dalam
penyelenggaraan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan Transaksi, termasuk menyiapkan Informasi Kepada
Pemegang Saham ini;
(b). Kantor Akuntan Publik Osman Bing Satrio & Eny yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014; dan
(c). Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan laporan penilai dan
pendapat kewajaran atas Transaksi.
RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN
Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (“KJPP”) Iskandar dan Rekan selanjutnya disebut “IDR” sebagai penilai
independen untuk memberikan pendapat kewajaran atas Transaksi. Penilai independen menyatakan tidak mempunyai
Undang-Undang Pasar Modal.
Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penerbitan Sukuk Oleh PT. Garuda Indonesia
(Persero) Tbk (GIA) File No : 005.2/IDR/BFO/IV/2015 :
1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Transaksi
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah GIA sebagai Obligor, Penerbit yang akan didirikan sehubungan dengan transaksi,
National Bank of Abu Dhabi PJSC (“NBAD”) sebagai Sole Global Coordinator, NBAD dan Dubai Islamic Bank PJSC (“DIB”)
sebagai Joint Structuring Advisor, Pihak lain yang akan ditunjuk sebagai Joint Lead Managers & Joint Bookrunners oleh
GIA dan Investor selaku pembeli/ pemegang Sukuk.
2. Obyek Penilaian
Obyek Penilaian adalah rencana transaksi penerbitan Sukuk sebesar USD 500.000.000 berjangka waktu 5 tahun sejak
diterbitkan, dengan tingkat imbal hasil tetap maksimal sebesar 6,9% per tahun tanpa jaminan.
3. Maksud dan Tujuan
Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
Utama.
4. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas:
• Pendapat Kewajaran disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan
keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan
terhadap Rencana Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
• Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Pendapat Kewajaran
ini, IDR melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang

mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. IDR tidak
melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh
manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian IDR tidak dapat memberikan jaminan atau
bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.
• Sebagai dasar bagi IDR untuk melakukan analisis dalam mempersiapkan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi,
IDR menggunakan data-data sebagaimana tercantum pada Sumber Data pada laporan pendapat kewajaran sebagai
bahan pertimbangan.
• IDR juga berpegang kepada surat pernyataan manajemen Perseroan (management representation letter) atas penugasan
IDR untuk mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran, bahwa mereka telah menyampaikan seluruh informasi penting
dan relevan berkenaan dengan Rencana Transaksi dan sepanjang pengetahuan manajemen Perseroan tidak ada faktor
material yang belum diungkapkan dan dapat menyesatkan.
• Mengingat bahwa adanya kemungkinan terjadinya perbedaan waktu dari tanggal laporan ini dengan pelaksanaan
terhadap nilai dari Rencana Transaksi. Perubahan tersebut termasuk perubahan baik secara internal pada masingmasing perusahaan maupun secara eksternal meliputi: kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan
keuangan, serta peraturan pemerintah Indonesia setelah tanggal laporan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal
laporan ini dikeluarkan terjadi perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi ini
mungkin berbeda.
5. Pendekatan dan Metode Penilaian :
Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas :
- Besaran dana dari obyek transaksi.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang saham.
Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut :
a. Melakukan analisis transaksi.
b. Melakukan analisis kualitatif atas rencana transaksi.
c. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana transaksi.
d. Melakukan analisis kelayakan atas rencana transaksi.
e. Melakukan analisis atas jaminan.
6. Kesimpulan
A. Analisis Transaksi
1. Analisis pengaruh transaksi terhadap keuangan Perseroan.
Dengan dilakukannya transaksi, dana yang diperoleh dari sukuk untuk membayar hutang Perseroan yang jatuh tempo,
sehingga tidak menambah hutang namun jatuh tempo kewajiban tersebut dapat diperpanjang waktunya dan Perseroan
dapat menjaga kasnya serta mempunyai kesempatan untuk mengakumulasi kas yang cukup untuk membayar hutang
jatuh tempo tanpa mengganggu kas untuk operasional perusahaan. Selain itu dengan suku bunga (rate) sukuk lebih
murah, Perseroan dapat mengurangi beban biaya bunga sehingga dapat meningkatkan margin laba dan ekuitas serta
akan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan.
2. Analisis likuiditas dari transaksi.
Transaksi penerbitan Sukuk untuk pembayaran hutang jatuh tempo akan memperpanjang waktu jatuh tempo kewajiban
tersebut sehingga Perseroan dapat menjaga kasnya, dengan demikian likuiditas Perseroan dapat terjaga. Namun pada
saat hutang Sukuk jatuh tempo untuk pelunasan hutang Sukuk tersebut, kas Perseroan akan berkurang dan apabila kas
Perseroan tidak mencukupi akan berpengaruh negatif terhadap likuiditas Perseroan.
3. Materialitas nilai transaksi.
Jumlah ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2014 adalah sebesar USD
916.712.520 dan rencana transaksi adalah sebanyak-banyaknya sebesar USD 500.000.000, dengan demikian
materialitas rencana transaksi 54,54% dari ekuitas Perseroan. Dengan jumlah nilai Rencana Transaksi sebesar
54,54% dari jumlah ekuitas Perseroan maka Rencana Transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagai mana
4. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi.
Pihak-pihak yang bertransaksi adalah GIA sebagai Obligor, Penerbit yang akan didirikan sehubungan dengan transaksi,
NBAD sebagai Sole Global Coordinator, NBAD dan DIB sebagai Joint Structuring Advisor, Pihak lain yang akan ditunjuk
sebagai Joint Lead Managers & Joint Bookrunners oleh GIA dan Investor selaku pembeli/ pemegang Sukuk.
Perseroan dengan Penerbit, NBAD, DIB, Pihak lain yang akan ditunjuk oleh GIA dan Investor tidak terdapat hubungan
dimaksud dalam peraturan OJK No.IX.E.1.
5. Analisis perjanjian dan persyaratan yang telah disepakati.
Perseroan akan menerbitkan Sukuk sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 berjangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan,
dengan tingkat bunga tetap maksimal sebesar 6,9% per tahun tanpa jaminan.
Perseroan akan melakukan penerbitan Sukuk yang akan menggunakan struktur dan dokumentasi yang sesuai dengan
prinsip Syariah yang berlaku, dimana penerbitan Sukuk kepada Investor akan dilakukan melalui suatu perusahaan
penerbit (issuer) yang akan didirikan sehubungan dengan Transaksi dan dimana Perseroan akan bertindak sebagai
obligor.
Sampai dengan saat ini belum ada perjanjian antara GIA, Penerbit (issuer), NBAD, DIB, Pihak lain yang akan ditunjuk

1.2. Penilaian arus kas
Dalam tahun 2011 - 2014, arus kas dari aktivitas operasi cenderung menurun, pada tahun 2011 - 2013 menurun
dari USD 244.266 ribu menjadi negatif USD 54.153 ribu, utamanya disebabkan pengeluaran kas kepada pemasok
sebesar USD 3.559.998 ribu. Arus kas dari aktivitas investasi pada tahun 2014 sebesar negatif USD 255.780 ribu
utamanya disebabkan oleh pengeluaran untuk dana pemeliharaan pesawat sebesar USD 302.533 ribu. Arus kas
dari aktivitas pendanaan pada tahun 2014 sebesar USD 252.919 ribu utamanya disebabkan penerimaan pinjaman
jangka panjang sebesar USD 481.921 ribu. Dengan demikian kas dan setara kas pada tahun 2014 adalah negatif
USD 57.013 ribu ditambah dengan pengaruh perubahan kurs mata uang asing sebesar positif USD 10.912 ribu,
sehingga saldo kas setara kas pada tahun 2014 menurun menjadi USD 434.327 ribu dibanding pada tahun 2013
sebesar USD 475.261 ribu.
1.3. Penilaian atas proyeksi keuangan.
Berdasarkan penilaian atas proyeksi keuangan Perseroan 1 Oktober 2015 – 31 Desember 2020 tanpa dan dengan
dilakukannya transaksi yang diperoleh dari manajemen adalah sebagai berikut :
Proyeksi Keuangan Tanpa Dilakukan Transaksi
- Proyeksi pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015-2020 adalah wajar.
- Proyeksi beban usaha adalah wajar.
- Target
adalah wajar.
- Asumsi yang digunakan dalam proyeksi laporan posisi keuangan adalah wajar.
Proyeksi Keuangan Dengan Dilakukan Transaksi
- Dengan dilakukannya transaksi tidak berpengaruh pada pendapatan Perseroan. Pengaruh transaksi terdapat
pada menurunnya biaya bunga.
- Asumsi yang digunakan dengan transaksi sama dengan tanpa transaksi, kecuali atas transaksi yang akan
dilakukan.
- Dengan dilakukannya transaksi, liabilitas jangka panjang berupa hutang obligasi sukuk pada tahun 2015
meningkat sebesar USD 500.000.000 yang akan lunas pada tahun 2020 dan liabilitas jangka panjang berupa
pinjaman jangka panjang pada tahun 2015 berkurang menjadi USD 315.645 ribu yang akan lunas pada tahun
2019.
1.4. Analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi.
Berdasarkan analisis laporan keuangan sebelum transaksi dan proforma laporan keuangan setelah transaksi dapat
disimpulkan dengan dilakukannya rencana transaksi proforma current ratio mengalami peningkatan dari 66,47%
menjadi 95,31% yang menggambarkan kondisi likuiditas akan meningkat, debt to equity ratio dan debt to asset ratio
yang menggambarkan kondisi solvabilitas tidak mengalami perubahan.
1.5. Analisis atas kemampuan Perseroan terhadap transaksi sampai saat jatuh tempo.
Berdasarkan analisis atas kemampuan Perseroan terhadap transaksi sampai saat jatuh tempo, terlihat bahwa
Debt Service Coverage (DSC) menunjukkan angka lebih dari 100% dan selama masa pinjaman antara 115,72%
- 282,55%. Dengan demikian kemampuan Perseroan untuk melunasi hutang pada saat jatuh tempo cukup tinggi.
.
1.6. Analisis cash management dan
Berdasarkan proyeksi arus kas dengan dilakukannya transaksi, terlihat bahwa kas Perseroan mencukupi untuk
melakukan pembayaran pokok hutang obligasi Garuda I sebesar USD 159.758 ribu yang jatuh tempo pada tahun
2018 serta angsuran pokok pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun 2019 dan sukuk sebesar USD
500.000 ribu yang jatuh tempo pada tahun 2020. Dalam proyeksi arus kas bersih dalam periode tahun 2015-2020
selalu positif setiap awal tahun dan akumulasi kas pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar USD 554.242 ribu.
penerbitan Sukuk oleh GIA adalah tidak ada.
2. Analisis Yield
Rata-rata tingkat kupon Sukuk dalam mata uang USD adalah 5,95% dengan kisaran 3,88% - 8,50%. Dengan demikian
rate sukuk Garuda wajar, karena masih dalam kisaran rate sukuk lain dalam USD yang terdapat di pasar.
D. Analisis Inkremental
1. Analisis uji nilai tambah.
Dengan dilakukannya transaksi, setiap tahun dalam periode tahun 2015-2020 terdapat konstribusi terhadap peningkatan
EBT dan EAT, dengan jumlah konstribusi tersebut selama tahun 2015-2020 terhadap EBT dan EAT masing-masing
adalah USD 27.826 ribu dan USD 27.826 ribu.
Dengan dilakukannya transaksi, konstribusi nilai tambah terhadap akumulasi kas bersih selama tahun 2015-2020 adalah
sebesar USD 27.826 ribu.
Dengan demikian, transaksi memberikan nilai tambah terhadap laba dan kas bersih kumulatif Perseroan. Dampaknya
transaksi akan meningkat.
2. Biaya dan pendapatan yang relevan.
Dengan dilakukannya transaksi proporsi biaya bunga terhadap pendapatan yang relevan akan berkurang sehingga
margin laba meningkat.

terdapat dalam perjanjian tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang umum digunakan dalam penerbitan Sukuk,
dengan demikian Rencana Transaksi tersebut adalah wajar bagi Perseroan dan investor/pemegang Sukuk.

3. Informasi non keuangan yang relevan.
Informasi non keuangan yang relevan adalah Perseroan akan mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat
mengembangkan usahanya dengan lebih menguntungkan dimasa depan.
Dengan demikian kami berpendapat bahwa dengan dilakukannya transaksi Perseroan akan memiliki prospek yang
lebih baik serta akan meningkatkan laba Perseroan dimasa depan. Oleh karena itu, rencana transaksi adalah wajar bagi
Perseroan dan menguntungkan bagi pemegang saham.

6. Analisis manfaat dan risiko dari transaksi.
Manfaat transaksi adalah sebagai berikut :
• Meningkatnya kepercayaan dari kreditur kepada Perseroan untuk kepentingan usaha Perseroan, karena pembayaran
hutang yang jatuh tempo dapat terjamin.
• Mengurangi biaya bunga sehingga akan meningkatkan laba perusahaan.
• Menjaga kas Perseroan untuk operasional perusahaan.
• Kelangsungan usaha (going concern) Perseroan akan lebih terjamin.
• Dengan penerbitan Sukuk akan meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan
oleh Perseroan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan.

E. Analisis Kelayakan Rencana Penggunaan Dana Atas Transaksi dan Pelunasan Hutang
Berdasarkan analisis kelayakan rencana penggunaan dana atas transaksi dengan membandingkan biaya dana (cost of
fund) tanpa transaksi dan dengan dilakukannya transaksi dengan menghitung internal rate of return (IRR), terlihat bahwa
cost of fund dengan transaksi sebesar 8,76% lebih kecil daripada tanpa transaksi sebesar 10,81%. Dengan demikian
rencana transaksi layak dilaksanakan karena akan mengurangi cost of fund.
Berdasarkan analisis atas kemampuan Perseroan untuk melunasi hutang pada saat jatuh tempo, dengan menghitung
DSC, terlihat bahwa DSC dalam periode 2015-2020 menunjukkan angka lebih dari 100% selama masa pinjaman yaitu
antara 115,72% - 282,55%. Dengan demikian kemampuan Perseroan untuk melunasi hutang pada saat jatuh tempo
cukup tinggi, sehingga Perseroan layak untuk memperoleh hutang.

Risiko transaksi adalah sebagai berikut :
• Perseroan dapat mengalami gagal bayar atas Sukuk tersebut jika kinerja usaha Perseroan di masa yang akan datang
tidak berjalan secara optimal sebagaimana yang direncanakan.
• Risiko tingkat kupon (imbal hasil). Sukuk memiliki tingkat kupon (imbal hasil, rate) yang tetap. Apabila kondisi tingkat
suku bunga di pasar mengalami penurunan, Perseroan akan mengalami cost of fund yang lebih tinggi dibandingkan
dengan suku bunga di pasar.

F. Analisis Atas Jaminan
Berdasarkan Draft Summary Term Sheet USD 500.000.000 For Garuda Indonesia (“the Sukuk”)
Pemberi Tugas, rencana penerbitan Sukuk sebanyak-banyaknya USD 500.000.000 berjangka waktu 5 tahun sejak
diterbitkan, dengan tingkat bunga tetap maksimal sebesar 6,9% per tahun tanpa jaminan. Dengan demikian analisis atas
jaminan tidak ada.

B. Analisis Kualitatif
1. Analisis industri dan lingkungan.
Industri penerbangan Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Berdasarkan data
Kementerian Perhubungan, pada tiga tahun terakhir ini, tejadi peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang
domestik sebesar 60.197.306 orang dan internasional 8.152.133 orang. Sedangkan total jumlah penumpang angkutan
udara pada 2012 adalah 81.359.755 orang yaitu penumpang domestik sebesar 71.421.464 orang dan internasional
sebesar 9.938.291 orang dengan presentase pertumbuhan sebesar 19,03 persen yaitu 18,64 persen untuk domestik
dan 21,91 persen untuk internasional. Untuk 2013 sampai September 2013, total jumlah penumpang angkutan udara
adalah 49.081.891 orang yaitu 43.002.808 untuk penumpang domestik dan 6.079.083 penumpang internasional.
Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara tersebut diikuti oleh penambahan rute penerbangan komersial
domestik menjadi 270 rute pada tahun 2013 dibandingkan dengan 2012 yaitu 249 rute.
2. Analisis operasional dan prospek perusahaan.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik ikut mendukung perkembangan industri penerbangan. Kalangan
pemilik maskapai penerbangan di Tanah Air telah melakukan sejumlah antisipasi dengan terus menambah jumlah
pesawat dan awak pesawat. Setiap tahun setidaknya ada 40 pesawat baru yang beroperasi di Indonesia. Industri
penerbangan akan memegang peranan penting di Indonesia. Hal ini mengingat Indonesia terdiri atas 17 ribu pulau
yang tersebar, dengan panjang garis pantai lebih dari 5.000 kilometer. Transportasi udara menjadi komponen penting
untuk menghubungkan hampir 240 juta penduduk Pertumbuhan jumlah penumpang yang besar di atas, harus diikuti
oleh pertumbuhan dan ketersediaan infrastruktur bandara dan tenaga ahli yang memadai. Pertumbuhan infrastruktur
dan SDM harus mengikuti pertumbuhan industrinya. Selain itu, yang paling penting adalah menjunjung tinggi faktor
keselamatan penerbangan. Safety dalam penerbangan yang paling diutamakan. Faktor keselamatan harus menjadi
prioritas. Untuk selalu memperhatikan dan menjalankan lima komponen utama untuk mewujudkan keselamatan
penerbangan, yakni: pesawat, bandara, navigasi penerbangan, regulasi, dan industri penerbangan. Kelima komponen
tersebut harus berjalan selaras dan dipenuhi dengan maksimal sehingga keselamatan, keamanan, kenyamanan
bertransportasi udara dapat diperoleh. Sarana dan prasarana harus baik dan lancar dan ditunjang oleh fasilitas navigasi
penerbangan yang diarahkan pada standar internasional. Regulasi penerbangan kita yang sudah sesuai dengan standar
internasional, pada prinsipnya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan itu menjadi tugas
dan kewajiban Pemerintah untuk membuat dan mengawasinya. Industri penerbangan lingkupnya sangat luas. Di mana
didalamnya terdapat multidisiplin yakni pesawatnya, kontraktor konstruksi, industri, peralatan navigasi, jasa konsultan,
dan pusat pendidikan.
3. Alasan dilakukannya transaksi.
Alasan dilakukannya transaksi antara lain adalah :
murah.
- Meningkatkan kepercayaan dari kreditur kepada Perseroan untuk kepentingan usaha Perseroan, karena pembayaran
hutang yang jatuh tempo dapat terjamin.
- Mengurangi biaya bunga sehingga akan meningkatkan laba perusahaan.
- Menjaga kas Perseroan untuk operasional perusahaan.
- Menjaga kelangsungan usaha (going concern) Perseroan.
- Meningkatkan kinerja keuangan Perseroan sehingga dapat menguntungkan bagi Perseroan dan Pemegang Saham
Perseroan.
4. Keuntungan dan kerugian yang bersifat kualitatif.
Keuntungan Perseroan adalah meningkatnya kepercayaan kreditur dan Perseroan mempunyai prospek yang lebih
baik untuk pengembangan usahanya yang menjamin kelangsungan usaha dan menguntungkan bagi Perseroan dan
pemegang saham Perseroan.
Kerugian Perseroan atas transaksi yang dilakukan tidak ada.
5. Analisis dampak leverage pada keuangan perusahaan.
Dengan dilakukannya transaksi, liabilitas jangka panjang-Pinjaman Jangka Panjang Perseroan berupa hutang obligasi
berupa sukuk akan bertambah. Sukuk untuk membayar hutang yang jatuh tempo, sehingga tidak menambah jumlah
hutang, namun jatuh tempo kewajiban tersebut dapat diperpanjang waktunya, sehingga perusahaan memperoleh
kesempatan untuk mengakumulasi kas yang cukup untuk membayar hutang jatuh tempo, tanpa mengganggu kas
untuk operasional perusahaan.
6. Analisis dampak likuiditas pada keuangan perusahaan.
Perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh dari Sukuk dengan jangka waktu 5 tahun untuk pembayaran hutang
Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini, sehingga kas Perseroan untuk kegiatan operasional lebih
terjamin. Pada saat Sukuk jatuh tempo sejumlah kas akan dibayarkan untuk melunasi Sukuk dan apabila kas tidak
mencukupi, Perseroan akan menjual asetnya untuk melunasi Sukuk, sehingga jumlah aset Perseroan akan menurun.
Dengan sukuk selama 5 tahun, kewajiban pembayaran hutang yang jatuh tempo akan diperpanjang waktunya selama 5
tahun, sehingga likuiditas perusahaan selama 5 tahun kedepan menjadi lebih tinggi.
Kemampuan likuiditas Perseroan untuk memastikan bahwa pinjaman dapat dilunasi pada saat jatuh tempo dengan
menghitung Debt Service Coverage (DSC), dimana DSC merupakan rasio perbandingan EBITDA terhadap kewajiban
bunga dan angsuran pokok pinjaman. Berdasarkan proyeksi laba rugi dan rencana penerbitan dan pembayaran Sukuk
yang disusun oleh manajemen, kemampuan Perseroan untuk melunasi pinjaman saat jatuh tempo cukup tinggi.
7. Analisis dampak keuangan perusahaan jika proyek yang dibiayai mengalami kegagalan.
Penerbitan Sukuk untuk membayar hutang jatuh tempo, untuk menjaga kas dan meningkatkan kemampuan modal
untuk operasional dan belanja modal (capex) perusahaan, sehingga Perseroan dapat meningkatkan kinerja keuangannya
dengan meningkatnya laba, likuiditas dan solvabilitasnya.
Kegagalan proyek terjadi jika target penjualan tidak dapat dipenuhi dan tidak dapat menutupi biaya operasional maka
Perseroan akan mengalami kerugian, dimana kerugian tersebut akan mengurangi kas yang akan diterima Perseroan
yang dapat mengurangi belanja modal (capex) sehingga kualitas pelayanan Perseroan dapat berkurang yang
berpengaruh kembali kepada penjualan perusahaan. Jika saldo kas tersebut tidak dapat memenuhi pengembalian
kewajiban Sukuk saat jatuh tempo maka Perseroan akan menjual aset untuk memenuhi kewajiban tersebut sehingga
jumlah aset Perseroan akan berkurang dan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup Perseroan.
C. Analisis Kuantitatif
1. Penilaian Atas Potensi Pendapatan, Aset, Kewajiban Dan Kondisi Keuangan
Dengan dilakukannya transaksi akan ada penghematan atas biaya bunga yang akan meningkatkan margin laba
perusahaan serta akan memperpanjang waktu jatuh tempo kewajiban sehingga dapat menjaga kas Perseroan dan
meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan.
1.1. Penilaian kinerja historis dan Rasio Keuangan
dan
dengan rata-rata masing-masing sebesar
-0,06%, -0,99% dan -0,97%. Pada tahun 2014 tercatat masing-masing -9,18%, -11,71% dan -9,46%.
Kondisi likuiditas Perusahaan dalam periode tahun 2011 – 2014 cenderung menurun yang ditunjukkan oleh current
ratio yang besarnya berkisar 66,47% - 117,25% dengan rata-rata 87,85% dan pada tahun 2014 sebesar 66,47%.
Dengan angka rasio tersebut, kondisi likuiditas Perseroan kurang likuid.
Solvabilitas Perseroan dalam periode tahun 2011 – 2014 ditunjukkan oleh debt to equity ratio dan debt to aset ratio
cenderung menurun masing-masing berkisar 119,89% - 238,25% dan 54,52% - 70,44% dengan rata-rata masingmasing 162,10% dan 60,71% dan pada tahun 2014 masing-masing sebesar 238,25% dan 70,44%. Dengan angka
rasio tersebut, kondisi solvabilitas Perseroan cukup solvable.
Rasio penjualan terhadap piutang usaha dalam tahun 2011-2014 cenderung meningkat dari 17,65x pada tahun
2011 menjadi 32,61x pada tahun 2014 atau selama periode tersebut rata-rata 25,91x.
Rasio penjualan terhadap persediaan pada tahun 2011-2014 cenderung meningkat dari 35,76x pada tahun 2011
menjadi 46,17x pada tahun 2014 atau selama periode tersebut rata-rata 41,17x.

7. Pendapat Kewajaran Atas Transaksi
Hasil analisis atas besaran dana dari obyek transaksi adalah akan menurunkan biaya dana (cost of fund) Perseroan
sehingga akan meningkatkan margin laba yang akan meningkatkan ekuitas Perseroan.
Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan dan
pemegang saham memberikan kesimpulan berdampak positif karena akan meningkatkan likuiditas dan solvabilitas serta
kinerja keuangan Perseroan.
Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan rencana transaksi terhadap kepentingan pemegang
saham adalah untuk meningkatkan nilai saham perusahaan dengan meningkatkan ekuitas perusahaan, memberikan
kesimpulan bahwa pertimbangan bisnis dari manajemen tersebut sejalan dengan tujuan perusahaan.
Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka kami berpendapat bahwa rencana transaksi adalah
wajar bagi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.
REKOMENDASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui
usulan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Informasi Kepada Pemegang Saham ini. Dalam memberikan rekomendasi
tersebut kepada Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mempertimbangkan laporan penilai
independen serta manfaat dan dampak keuangan dari usulan Transaksi. Oleh karena itu, Direksi dan Dewan Komisaris
berkeyakinan bahwa pelaksanaan usulan Transaksi merupakan pilihan yang terbaik saat ini bagi Perseroan dan seluruh
Pemegang Saham Perseroan.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)
Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Transaksi sebagaimana disebutkan di atas akan
dimintakan persetujuan Pemegang Saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal
15 Mei 2015.
Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPSLB tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan
yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 22 April 2015 pukul 16.00 WIB dan/atau pemegang saldo rekening efek di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Pemegang saham yang berhalangan hadir dalam RUPSLB dapat menunjuk kuasa dan menyerahkan surat kuasa ke alamat
Perseroan sebelum RUPSLB dimulai atau dikirim melalui faksimili, ditujukan kepada Biro Administrasi Efek, dan kemudian
mengirimkan aslinya ke alamat Perseroan.
Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:
Peristiwa
Pemberitahuan RUPSLB melalui surat kabar

Tanggal
8 April 2015

Pengumuman informasi ringkas mengenai Rencana Transaksi

8 April 2015

Tanggal DPS untuk menentukan Pemegang Saham Perseroan
yang berhak menghadiri RUPSLB (recording date)

22 April 2015

Panggilan RUPSLB melalui surat kabar

23 April 2015

Pengumuman dari perubahan dan atau tambahan informasi
terkait dengan Transaksi

12 Mei 2015

RUPSLB

15 Mei 2015

Laporan hasil RUPSLB kepada OJK, BEI, dan KSEI

18 Mei 2015

Pengumuman hasil RUPSLB di surat kabar

18 Mei 2015

Perseroan akan meminta persetujuan dari RUPSLB dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No.
IX.E.2 dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk melakukan Transaksi yang merupakan transaksi material sebagaimana
tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini
Adapun kuorum atas agenda RUPSLB di atas adalah sebagai berikut:
Kuorum untuk agenda persetujuan atas Transaksi yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2,
yaitu dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju sedikitnya lebih
dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
Apabila dalam RUPSLB pertama, kuorum kehadiran sebagaimana diuraikan dalam butir di atas tidak terpenuhi, maka akan
diadakan RUPSLB kedua yang diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah
tanggal RUPSLB pertama, dengan syarat yaitu RUPSLB kedua harus dihadiri oleh paling sedikit ⅓ bagian dari jumlah seluruh
saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah dan keputusan harus diambil berdasarkan suara
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.
Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil
keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSLB ketiga ditetapkan oleh OJK.
Dalam hal Transaksi Material yang telah disetujui dalam RUPSLB belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal persetujuan RUPSLB, maka Transaksi Material hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh
persetujuan kembali RUPSLB.
INFORMASI TAMBAHAN
Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Rencana Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat
menyampaikannya kepada Unit Treasury Management Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat
tersebut di bawah ini:
Treasury Management
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
Management Building, 2nd Floor
Garuda City
Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta
Cengkareng 19120, Indonesia
Tel.: (021) 2560 1291

