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Eterindo Tidak Membagikan Dividen Untuk Tahun Buku 2014  
 

 

Jakarta, 25 Juni 2015 

 

Pemegang Saham PT Eterindo Wahanatama Tbk ("Perseroan") di dalam Rapat 

Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham 

Luar Biasa (“RUPSLB”) telah menyetujui hal-hal penting sebagai berikut : 

 

 

1. RUPST - Laporan Tahunan 2014  

 

Perseroan membukukan Rugi Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik 

Entitas Induk sebesar Rp141,8 miliar yang disebabkan oleh penerapan MOPS 

sebagai harga acuan biodiesel di tengah-tengah kondisi menurunnya harga 

minyak bumi di satu pihak, sedangkan harga minyak kelapa sawit sebagai bahan 

baku tidak mengalami penurunan sebesar penurunan minyak bumi. Harga acuan 

MOPS tidak menguntungkan bagi produsen biodiesel karena harga acuan MOPS 

berbeda dengan harga acuan yang digunakan sebelumnya yaitu Harga Patokan 

Ekspor (HPE). MOPS merujuk kepada minyak bumi sedangkan HPE merujuk 

kepada minyak sawit.  Perbedaan tersebut menimbulkan distorsi yang 

mengancam kelangsungan hidup industri biodiesel.  Hal tersebut menyebabkan 

bukan saja Perseroan, tetapi seluruh produsen biodiesel   pada tahun 2014 ini 

mengalami kerugian. Atas kerugian yang dialami oleh Perseroan, RUPST telah 

memberikan persetujuan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham 

untuk tahun buku  2014. 

Saat ini Pemerintah sedang merampungkan formulasi harga baru untuk Biodiesel, 

yang mengacu kepada harga CPO ditambah US$125 per Metrik Ton plus biaya 

transportasi yang diharapkan dapat diimplementasikan mulai 1 Juli 2015. 

Penggunaan harga CPO sebagai dasar harga acuan Biodiesel dirasakan lebih 

tepat, mengingat perusahaan Biodiesel memakai CPO sebagai bahan bakunya. 

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan menunjang biaya 

penggunaan Biodiesel. 

Dengan ditetapkannya formulasi harga baru tersebut, diharapkan dapat 

meningkatkan produksi Biodiesel di Indonesia dan juga menunjang program 

mandatori Biodiesel yang akan menaikan campuran Biodiesel dari 10% (B10) 

menjadi 15% (B15) mulai 1 April 2015 dan meningkat menjadi 20% (B20) yang 

akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2016. Dengan demikian, diharapkan di 



News Release 

 
                            

 

 

halaman 2 dari 2 

 

tahun-tahun depan bisnis Biodiesel dapat memberikan kontribusi positif kepada 

kinerja Perseroan. 

 

2. RUPSLB – Perubahan Kepengurusan Perseroan   

 

RUPSLB menyetujui Susunan Dewan Komisaris & Direksi yang baru sbb :  

a. Dewan Komisaris sebagai berikut : 

1. Bapak Immanuel Sutarto : Presiden Komisaris 

2. Bapak Kunto Sandjono : Komisaris Independen 

3. Bapak Charlie Suwandi Tjin : Komisaris Independen 

4. Bapak Jasin Sridjaja : Komisaris  

5. Bapak Maruli Gultom : Komisaris  

 

 

b. Direksi sebagai berikut : 

1. Bapak Yudianto Kosman : Presiden Direktur 

2. Bapak Adry Nugroho : Direktur Independen 

3. Bapak Stefanus Madhyan : Direktur 

4. Bapak Djoko Soejono : Direktur 

      

Diharapkan dengan susunan anggota Dewan Komisaris & Dewan Direksi yang 

baru ini Perseroan akan dapat mengatasi tantangan di bidang bisnis dan lebih 

memantapkan pertumbuhan serta meningkatkan tata kelola Perseroan. 

 
# # # 

 
 
Tentang PT Eterindo Wahanatama Tbk (www.eterindo.com) 
 
Eterindo adalah Perusahaan terkemuka di Indonesia ,yang berorientasi pada pendayagunaan sumber 
daya alam ,melalui pengembangan industri hulu dan hilir ramah lingkungan pada kegiatan usahanya 
di bidang energi terbarukan terpadu-biodiesel berbasis minyak kelapa sawit (CPO);sebagai pelopor 
dan salah satu produsen biodiesel di Indonesia melalui anak perusahaannya (PT Anugerahinti 
Gemanusa) dan perkebunan kelapa sawit terpadu serta berbagai produk yang dihasilkannya (PT 
Malindo Persada Khatulistiwa dan PT Maiska Bhumi Semesta) 
 
 
 
Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:  
 
Bambang Suyitno     
Investor Relations     
Email : investor.relations@eterindo.com   
 

 


