BUKAKA MEMBAGIKAN DIVIDEN TUNAI Rp33,80 MILIAR
Berencana Meningkatkan Modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue) untuk Pengembangan Usaha
dan Memperkuat Struktur Permodalan – Berperan Aktif Membantu Kebijakan dan Program Pemerintah dalam
Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Nasional

Bogor, 26 Mei 2016 – PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKAKA atau Perseroan) (BEI: BUKK)
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) di the Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. RUPST dan RUPSLB dihadiri
oleh pemegang saham BUKAKA dan memenuhi kuorum sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pada RUPST pemegang saham BUKAKA menyetujui pembagian dividen tunai
sebesar Rp33,80 miliar atau 50,06% dari Laba Bersih tahun 2015, dan dalam RUPSLB pemegang saham
BUKAKA juga menyetujui rencana peningkatan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(Rights Issue/Penawaran Umum Terbatas) dengan jadwal pelaksanaan yang akan ditentukan
kemudian.
Direktur Utama BUKAKA, Irsal Kamarudin menyatakan bahwa “Di tahun 2015 Perseroan berhasil
mempertahankan kinerja operasional yang cukup baik. Kapabilitas unggul Perseroan yang telah
diakui luas baik dalam bentuk sertifikasi maupun penghargaan dari berbagai institusi dalam negeri
maupun internasional, menumbuhkan kepercayaan yang besar dari berbagai perusahaan
terkemuka yang membidangi beragam industri. Perseroan berhasil menandatangani sejumlah
kontrak kerja dengan nilai yang signifikan, diantaranya kontrak pembangunan fasilitas manufaktur
komponen pesawat terbang senilai Rp320 miliar dengan Jabil Circuit Indonesia dan kontrak senilai
USD76 juta dengan Chevron Pacific Indonesia untuk pengerjaan proyek Procurement Installation
and Maintenance Services of Pumping Unit. Pencapaian ini sangat signifikan bagi Perseroan karena
di tengah pelemahan daya beli dan perlambatan kinerja industri secara umum, kami masih
memperoleh kepercayaan untuk melayani berbagai kebutuhan pengembangan bisnis dari sejumlah
pelanggan korporasi. Hal ini sekaligus membuktikan prospek bisnis yang digeluti oleh Perseroan
masih sangat cerah dan tidak terlalu dipengaruhi oleh gejolak makroekonomi global maupun
domestik.”
Pemegang saham menyetujui seluruh agenda RUPST termasuk Laporan Direksi, Laporan Keuangan
Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, menyetujui Laporan
Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan
menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dari tahun buku 2015 termasuk untuk
dibayarkan sebagai dividen tunai. Selain itu, dalam RUPSLB pemegang saham juga menyetujui agenda
RUPSLB yang penting bagi program kerja BUKAKA ke depannya yaitu rights issue.
RUPST juga telah menyetujui penunjukan dua anggota Direksi baru, yaitu Afifuddin Suhaeli dan Teguh
Wicaksana Sari. Dengan penambahan Direksi baru diharapkan Perseroan semakin siap dalam
menghadapi tantangan bisnis di masa depan.
RUPST juga memberikan wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 serta memberikan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik Independen beserta persyaratan
lainnya.

Manajemen BUKAKA berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan perbaikan secara
berkesinambungan guna menciptakan organisasi yang efektif, efisien, berdaya saing tinggi serta
menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga mampu melanjutkan
inovasi maupun ekspansi ke sektor-sektor yang menjanjikan dan memberikan keuntungan bagi
peningkatan nilai perusahaan di masa datang.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:
Devindra Ratzarwin – Direktur Corporate Affairs & Sekretaris Perusahaan
T: +6221 823 2323; F: +6221 823 1150
E: corcomm@bukaka.com atau investor@bukaka.com
www.bukaka.com
---000--REFERENSI
Profil PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BEI : BUKK)
Sektor
: Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi
Sub-sektor
: Konstruksi Non-Bangunan
Informasi Saham
Modal Dasar
: 10 miliar lembar saham atau Rp3,38 triliun
Nominal Saham
: Rp338/saham
Jumlah Saham Tercatat
: 2.640.452.000 lembar saham
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh
: Rp892,47 miliar
Harga Saham Pencatatan Kembali (Relisting): Rp590/saham
Harga Saham Penutupan 31 Des 2015
: Rp700/saham
Kapitalisasi Pasar (31 Des 2015)
: Rp1,85 triliun
Visi, Misi, dan Nilai-nilai Perusahaan
Visi : Menjadi perusahaan Indonesia terkemuka di bidang Engineering, Procurement, Construction, Energy dan
Investment di dunia; Misi : 1) Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten. 2) Menjadi Perusahaan
yang mempunyai daya saing tinggi, modern, inovatif, dan ramah lingkungan. 3) Menerapkan prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan di seluruh aspek bisnis. 4) Memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada stakeholders.;
Nilai-nilai Perusahaan : Integrity, Teamwork, Professionalism, Innovation, dan Excellence atau disingkat IT-PIE.
BUKAKA didirikan pada tanggal 25 Oktober 1978, pada awalnya menangani bidang usaha perbengkelan skala
kecil. Berkat profesionalisme, ketekunan, kerja keras, dan inovasi dalam bekerja menjadikan BUKAKA sebagai
salah satu kontribrutor terhadap percepatan pembangunan nasional melalui penyediaan produk dan layanan
yang berkualitas di sektor-sektor strategis, seperti energi, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur. Kualitas
produk dan layanan BUKAKA telah mendapat pengakuan nasional dan internasional dengan diraihnya berbagai
sertifikasi seperti sertifikasi dari American Petroleum Institute untuk kegiatan manufaktur dan jasa terkait
minyak dan gas bumi, sertifikasi 5S dari Worldwide Quality Assurance terkait desain, manufaktur, instalasi, dan
servis garbarata dan perangkat bandara, dan sertifikat Manajemen Mutu dari World Quality Assurance
Management, Pengelolaan Lingkungan, dan Sistem Manajemen dari United Registrar of Systems (URS) untuk
kegiatan usaha galvanize.
BUKAKA merupakan perusahaan induk (holding company) sekaligus operating company, yang menjalankan
9 unit usaha (business unit), yaitu steel tower, steel bridge, passanger boarding bridge, oil & gas services,
oil & gas equipment, road construction equipment, special purpose vehicle, galvanize, dan power generation.
Selain mengelola usaha secara langsung, BUKAKA juga mengelola sejumlah bidang usaha lainnya melalui entitas
anak, yakni PT Bukaka Forging Indrusties (BFI) yang bergerak di bidang manufaktur komponen otomotif,
PT Bukaka Energi (BE) yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, PT Bukaka Mega Investama (BMI) bidang jasa
operator dan pendistribusian energi listrik, agen properti, pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran,

penunjang kegiatan pertambangan, survei kelautan dan transportasi, telekomunikasi umum, dan PT Bukaka
Mandiri Sejahtera (BMS) yang bergerak di bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan nikel.
Per 31 Desember 2015, pemegang saham BUKAKA adalah PT Denaya Cakra Cipta (Pemegang Saham Utama)
memiliki 42,60% saham, Armadeus Acquisitions (INR) Limited (sebelumnya bernama Akses Karya Indonesia
Limited) memiliki 46,56%, dan sisanya lain-lain sebesar 10,84%.
Ikhtisar Data Keuangan
31 Desember 2014 dan 2015 (dalam Rp 000)
Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
Pendapatan
Beban Pendapatan
Laba Kotor
EBITDA
Laba Bersih
Laba / Saham (Rp penuh)
Kas dan Setara Kas
Belanja Modal (CAPEX)
RASIO KEUANGAN (%)
ROA
ROE
Marjin Laba Kotor
Marjin EBITDA
Marjin Laba Bersih

2014
2.020.106.751
885.952.604
1.134.154.147
1.418.734.056
(1.144.898.473)
273.835.583
204.096.375
92.216.403
35
98.320.926
242.003.885
2014
4,6
8,1
19,3
14,4
6,5

2015
1.993.214.219
791.546.178
1.201.668.041
1.188.990.251
(959.562.228)
229.428.023
187.164.247
67.513.895
26
149.382.845
196.178.528
2015
3,4
5,6
19,3
15,7
5,7

