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Laporan Laba Rugi Komprehensif
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khusus)

600

500

400

300

200

100

0

Laba Usaha (dalam miliar Rupiah)

2012

449

2013

429

2014

556

Penjualan Bersih

Beban Pokok Penjualan

Laba Bruto

Beban-Beban

Laba Usaha

Pendapatan Keuangan

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

(Beban)/Penghasilan Pajak

Laba/Total Pendapatan
  Komprehensif Tahun Berjalan

Total Saham Beredar (Juta)

Laba Usaha Per Saham (dalam Rupiah penuh)

Laba Bersih Per Saham  (dalam Rupiah penuh)

Nilai Nominal Per Saham  (dalam Rupiah penuh)

2012 2013

2.857.310

(2.137.698)

719.612

(270.992)

448.620

15.192

463.812

(117.203)

346.609

434

1.034

799

500

2014

3.216.480

(2.488.570)

727.910

(298.535)

429.375

21.378

450.753

(112.395)

338.358

434

989

780

500

3.672.186

(2.766.551)

905.635

(349.997)

555.638

42.169

597.807

(139.172)

458.635

434

1.280

1.057

500

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Penjualan Bersih (dalam miliar Rupiah)

2012

2.857

2013

3.216

2014

3.672

IKHTISAR KEUANGAN



IKHTISAR KEUANGAN

PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
02

Laporan
Tahunan

2014

Aset 2012 2013 2014

Aset Lancar

Investasi pada Metode Ekuitas

Aset Tetap, Bersih

Aset Pajak Tangguhan

Aset Tidak Lancar Lain-lain, bersih

Total Aset

1.658.468

1.575

1.384.995

45.231

25.152

3.115.421

Liabilitas Jangka Pendek

Utang Bank

Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Imbalan Kerja

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas

Ekuitas

Total Liabilitas dan Ekuitas

Modal Kerja Bersih

-

426.669

426.669

231.663

231.663

658.332

2.457.089

3.115.421

1.231.799

Liabilitas dan Ekuitas 2012 2013 2014

1.980.116

1.575

1.478.147

50.154

29.401

3.539.393

-

473.960

473.960

304.706

304.706

778.666

2.760.727

3.539.393

1.506.156

2.263.728

1.575

1.530.836

52.220

70.032

3.918.391

-

398.238

398.238

335.511

335.511

733.749

3.184.642

3.918.391

1.865.490

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0

Total Aset (dalam miliar Rupiah)

2012

3.115

2013

3.539

2014

3.918 3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0

Total Ekuitas (dalam miliar Rupiah)

2012

2.457

2013

2.761

2014

3.185

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Per 31 Desember (dalam jutaan Rupiah)
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KACA
OTOMOTIF

KACA
LEMBARAN

31%
69%

EKSPOR DOMESTIK

35%

65%

Komposisi Nilai
Penjualan Bersih 2014

Rasio-Rasio
Keuangan Penting

Dalam % (persen)

Laba Bruto terhadap Penjualan Bersih

Laba Usaha terhadap Penjualan Bersih

Laba Usaha terhadap Ekuitas

Laba Usaha terhadap Total Aset

Laba Bersih terhadap Total Aset

Laba Bersih terhadap Ekuitas

Aset Lancar terhadap Liabilitas
Jangka Pendek

Total Liabilitas terhadap Ekuitas

Total Liabilitas terhadap Total Aset

2012 2013 2014

25,2

15,7

18,3

14,4

11,1

14,1

388,7

26,8

21,1

22,6

13,3

15,6

12,1

9,6

12,3

417,8

28,2

22,0

I

II

III

IV

7.100

7.300

8.825

8.175

Triwulan

Harga (Rp)

Tertinggi

Volume
Transaksi

(Unit)

Kapitalisasi
Pasar

Terendah Penutupan

6.425

6.700

6.550

6.250

7.100

7.150

7.450

8.050

575.400

419.400

2.657.800

17.987.500

3.081.400.000.000

3.103.100.000.000

3.233.300.000.000

3.493.700.000.000

Periode : Januari - Desember 2014

Informasi Saham PT Asahimas Flat Glass Tbk (AMFG)

Jumlah Saham Tercatat : 434.000.000

I

II

III

IV

9.000

9.000

8.350

8.400

Triwulan

Harga (Rp)

Tertinggi

Volume
Transaksi

(Unit)

Kapitalisasi
Pasar

Terendah Penutupan

7.550

6.700

7.000

6.250

8.800

8.350

8.100

7.000

3.926.000

2.389.500

1.223.500

2.918.500

3.819.200.000.000

3.623.900.000.000

3.515.400.000.000

3.038.000.000.000

Periode : Januari - Desember 2013

24,7

15,1

17,4

14,2

11,7

14,4

568,4

23,0

18,7

IKHTISAR KEUANGAN
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LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Pemegang Saham yang Terhormat,
Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan merasa
berbahagia karena telah menyelesaikan tugas pengawasan
terhadap Direksi Perseroan dalam menjalankan pengurusan
Perseroan selama tahun 2014. Dewan Komisaris Perseroan
telah bekerja secara aktif dalam menjalankan tugas
pengawasannya sebagaimana yang diamanatkan oleh
Pemegang Saham untuk mengawasi jalannya pengelolaan
Perseroan. Kami sadar tugas ini dapat terlaksana berkat
kepercayaan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku
kepentingan. Dengan bangga kami sampaikan bahwa kinerja
Perseroan sepanjang tahun 2014 telah mencapai hasil yang
memuaskan.

Pengawasan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris telah menjalankan
fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan menyangkut
operasional Perseroan. Dewan Komisaris secara berkala
mendapat laporan kebijakan dan pelaksanaan pengurusan
Perseroan. Selama tahun 2014 Dewan Komisaris juga telah
melakukan rapat Dewan Komisaris dan rapat bersama
antara Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris telah
memberikan nasihat atas kebijakan dan strategi usaha yang
dijalankan oleh Direksi Perseroan. Dewan Komisaris menilai
bahwa Direksi telah mengelola Perseroan dengan baik sesuai
dengan prinsip tata kelola perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan terkait dengan
penerapan tata kelola perusahaan yang baik, Dewan
Komisaris dibantu oleh 5 (lima) Komite, yaitu:

(i) Komite Audit,
(ii) Komite Kepatuhan,
(iii) Komite Nominasi dan Remunerasi,
(iv) Komite Manajemen Risiko dan Asuransi, dan
(v) Komite Eksekutif

Selama tahun 2014, komite tersebut telah melaksanakan
fungsinya dengan sangat baik. Komite tersebut telah
memantau serta mengawasi perkembangan Perseroan
termasuk kinerja Direksi, antara lain memastikan kepatuhan
di setiap tingkatan organisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta penerapan pelaksanaan tata
kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris juga telah meminta Perseroan melakukan
penilaian internal mengacu pada ASEAN Corporate

Governance Scorecard dan berupaya terus melakukan
penyesuaian, sesuai dengan perkembangan peraturan
otoritas pasar modal, agar ada perbaikan-perbaikan dalam
pelaksanaan tata kelola perusahaan sambil terus menjaga
tingkat kepatuhan Perseroan pada peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris telah menerima dan mengkaji laporan
Direksi beserta laporan keuangan untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (a member

firm of KPMG International). Dewan Komisaris menilai

Laporan Keuangan tersebut telah sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan peraturan pasar
modal.

Pada tahun buku 2014, Dewan Komisaris telah
melaksanakan tugasnya dengan melakukan tindakan antara
lain:

i. melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
Direksi mengenai kebijakan Direksi,

ii. mengefektifkan fungsi 5 (lima) Komite yang berada di
bawah Dewan Komisaris,

iii. memberikan beberapa persetujuan atas tindakan Direksi
yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris,

iv. melaksanakan mandat yang diberikan oleh RUPS untuk:
• menetapkan besarnya remunerasi bagi setiap

anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
• menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit

pembukuan Perseroan tahun buku 2014 dan
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya,

v. melakukan penilaian kinerja Direksi, dan
vi. menyetujui Rencana Kerja Tahunan termasuk anggaran

CSR tahun 2015.
vii. menelaah rekomendasi yang diberikan oleh Komite

Nominasi dan Remunerasi terkait dengan nominasi
calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Tahun 2014 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi
Perseroan, dimana ditengah perlambatan ekonomi dan
meningkatnya biaya-biaya produksi, Direksi Perseroan telah
mengambil langkah-langkah proaktif dalam menghadapi
tantangan di tahun 2014. Langkah-langkah ini terefleksi
pada hasil pencapaian kinerja Perseroan yang positif.
Perseroan tetap mampu menunjukkan kinerja dan
pencapaian yang baik sesuai dengan target dalam rencana
kerja Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi
sudah menjalankan rencana kerja tahun 2014 dengan hasil
yang sangat baik.

Pada tahun 2014 Perseroan berhasil membukukan penjualan
bersih sebesar Rp 3,67 triliun atau meningkat sebesar 14%
dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 3,22 triliun.
Hasil ini melewati target yang dicanangkan oleh Direksi
Perseroan dengan pertumbuhan penjualan sekitar 7% pada
tahun 2014. Laba bersih juga mengalami peningkatan
menjadi Rp 459 miliar atau naik 36% dibandingkan dengan
tahun 2013. Kedua peningkatan tersebut merupakan rekor
pencapaian baru bagi Perseroan.

Perseroan juga telah berhasil melakukan transaksi penjualan
tanah yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa timur pada bulan Juni
2014. Transaksi ini telah dijalankan dengan mengikuti
ketentuan pasar modal. Dengan penjualan tanah tersebut
diharapkan dapat membantu kinerja Perseroan menjadi
lebih baik lagi.
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Dewan Komisaris juga mengapresiasi usaha Direksi
dalam mempersiapkan investasi pembangunan Pabrik
baru Kaca Lembaran di Cikampek, Jawa Barat. Hal ini
juga telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan serta
telah diumumkan kepada masyarakat. Seluruh persiapan
pra-konstruksi, termasuk perijinan, engineering design dan
penunjukkan kontraktor, telah dilaksanakan pada kuartal IV
tahun 2014 dan  Dewan Komisaris berharap pembangunan
pabrik tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
jadwal dan anggaran yang telah ditetapkan.

Pandangan atas Prospek Usaha Perseroan

Memasuki tahun 2015, Dewan Komisaris menyadari bahwa
tantangan di tahun 2015 akan lebih berat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Ketatnya persaingan baik di dalam
maupun luar negeri masih akan terus berlanjut ditahun
2015. Menghadapi pasar bebas ASEAN pada akhir tahun
2015 akan membuat persaingan menjadi lebih meningkat,
tidak hanya dengan pemain domestik, tetapi juga dengan
pemain regional yang akan memasuki pasar. Untuk
menghadapi hal tersebut Perseroan harus berusaha keras
menaikkan daya saingnya agar produk Perseroan dapat lebih
kompetitif dimata konsumennya dan terus melakukan inovasi
produk, khususnya untuk produk berkualitas tinggi dan
memiliki nilai tambah.

Untuk pasar domestik, Perseroan akan terus memperhatikan
kemungkinan perlambatan permintaan, baik dari sektor
properti maupun otomotif. Namun demikian, dengan
dimulainya Kabinet Kerja pada akhir tahun 2014, Perseroan
berharap pemerintah dapat melakukan perbaikan-
perbaikan dibidang ekonomi dengan lebih cepat.

Penurunan harga minyak mentah dunia yang masih terus
berlangsung dan dilepasnya subisidi BBM oleh Pemerintah
pada akhir tahun 2014 diharapkan akan mendorong kegiatan
Pemerintah di sektor infrastruktur, yang pada akhirnya akan
menggairahkan perekonomian. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan pertumbuhan usaha Perseroan.

Dewan Komisaris telah menelaah proyeksi usaha yang
disusun oleh Direksi dalam Rencana Kerja Tahunan 2015
dan menilai proyeksi usaha tersebut sudah cukup baik dan
wajar sehingga diharapkan akan memberikan hasil yang
optimal bagi Perseroan. Namun Dewan Komisaris kembali
menekankan kepada Direksi untuk mengedepankan prinsip
kehati-hatian dan kecermatan mengatisipasi setiap dinamika
di lapangan sebagai elemen penting dalam pengambilan
keputusan dan tindakan.

Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2014 tidak ada perubahan komposisi anggota
Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
(RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 2013
telah menyetujui masa jabatan anggota Dewan Komisaris
sampai dengan penutupan RUPST pada tahun 2016. Jumlah
anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 6 (enam) orang
dan komposisinya telah sesuai dengan peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014. Susunan
lengkap dan profil Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat
pada halaman yang memuat susunan Dewan Komisaris
dan Direksi.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris mengucapkan
terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas
bantuan dan kerjasamanya sehingga Dewan Komisaris dapat
melaksanakan fungsi pengawasan serta memastikan bahwa
Tata Kelola Perusahaan yang Baik terimplementasi dengan
baik di Perseroan.

Penghargaan yang tinggi juga kami sampaikan kepada Direksi,
Manajemen dan seluruh Karyawan yang telah bekerja keras
dan menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam mewujudkan
Visi dan Misi Perseroan. Semoga dukungan yang diberikan
kepada Perseroan terus berlanjut di tahun mendatang.

Demikian Laporan yang dapat kami sampaikan, semoga
setiap langkah dan usaha kita selalu diberkati oleh Tuhan
Yang Maha Esa.

Dewan Komisaris,

TAN PEI LING
Presiden Komisaris

KIMIKAZU ICHIKAWA
Wakil Presiden Komisaris

ANDI PURNOMO
Komisaris

TAKEO TAKEI
Komisaris

BENYAMIN SUBRATA
Komisaris Independen

HIDEYA TANAKA
Komisaris Independen
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Kepada yang terhormat Para Pemegang Saham Perseroan,
Tahun 2014 adalah tahun yang penuh tantangan bagi
Perseroan, baik dilihat dari kondisi ekonomi global maupun
domestik. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2014
sebesar 5,02% atau melambat dibanding tahun 2013
sebesar 5,58%.

Ditengah perlambatan ekonomi, pada tahun 2014 juga
terjadi kenaikan biaya produksi di dalam negeri yang dapat
membuat daya saing produk, baik di dalam dan luar negeri,
menjadi menurun. Namun ditengah tantangan dan hambatan
tersebut, kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
karena Perseroan telah berhasil melewati tantangan dan
hambatan ditahun 2014 dengan mencatat hasil yang lebih
baik dibandingkan tahun sebelumnya. Kami menyadari bahwa
keberhasilan melewati tantangan ini adalah berkat
kepercayaan dan kerjasama yang baik dari seluruh pemangku
kepentingan.

Kinerja Perseroan

Ditengah kondisi ekonomi yang terbilang stagnan dan kondisi
politik di dalam negeri yang menghangat, sehubungan dengan
Pemilu 2014, Perseroan berhasil mencatatkan rekor
penjualan baru untuk kaca lembaran dan kaca otomotif.
Perseroan mencatat nilai penjualan bersih sebesar Rp 3,67
triliun atau meningkat 14% dibandingkan dengan tahun
2013 yaitu sebesar Rp 3,22 triliun. Angka penjualan tersebut
berhasil melampaui target yang ditetapkankan oleh
Perseroan pada awal tahun 2014.

Pada tahun 2014 beberapa komponen biaya dari dalam
negeri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kenaikan
biaya energi khususnya kenaikan Tarif Dasar Listrik mengalami
kenaikan yang cukup tajam. Selain itu kenaikan Upah Minimum
Propinsi (UMP) dan bahan baku juga mengalami kenaikan
sehubungan dengan naiknya inflasi dan biaya transportasi.

Kebijakan Loan to Value yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
pada tahun 2012 mulai terasa dampaknya di semester
kedua  tahun 2014, terutama pada pembiayaan Kredit
Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kendaraan Bermotor
(KKB). Kenaikan tingkat suku bunga Bank Indonesia pada
kisaran angka hingga 7,75% juga membuat perlambatan
pada pertumbuhan sektor properti dan otomotif yang
tentunya akan berpengaruh terhadap penjualan produk
Perseroan. Namun dengan strategi usaha yang dijalankan
oleh Direksi, dengan meningkatkan produktifitas dan penjualan
produk bernilai tambah (value added product),  Perseroan
berhasil meningkatkan penjualan domestik dari Rp 2,16
triliun di tahun 2013 menjadi Rp 2,38 triliun di tahun 2014
atau mengalami peningkatan sebesar 10%.

Sedangkan untuk pasar ekspor, walaupun kondisi ekonomi
Amerika sudah mulai membaik namun dampak krisis ekonomi
di Eropa membuat ekonomi global masih belum sepenuhnya
pulih dari tekanan krisis. Untuk meningkatkan penjualan

ekspornya, Perseroan dengan jaringan pemasaran yang
dimiliki, berhasil meningkatkan penjualan eskpornya dari
Rp 1,06 triliun ditahun 2013 menjadi Rp 1,30 triliun atau
mengalami peningkatan sebesar 22%. Permintaan produk
high quality Perseroan memberikan kontribusi positif terhadap
margin usaha penjualan ekspor Perseroan. Selain itu
menguatnya nilai tukar mata uang USD terhadap Rupiah
juga ikut memberikan kontribusi pada nilai penjualan ekspor
Perseroan.

Pencapaian yang didapat pada tahun 2014 bukanlah sesuatu
hal yang mudah, ketatnya persaingan baik di dalam maupun
luar negeri menuntut Perseroan untuk terus melakukan
inovasi produk, meningkatkan produktivitas dan memberikan
standard kepuasan yang tinggi kepada pelanggannya.

Perincian kinerja Perseroan pada tahun 2014 dibandingkan
dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Laba bruto sebesar Rp 906 miliar atau mengalami
kenaikan sebesar 24%.

2. Margin laba bruto sebesar 25% atau mengalami kenaikan
sebesar 2% dibandingkan tahun 2013 yaitu sebesar
23%.

3. Laba usaha sebesar Rp 556 miliar atau mengalami
kenaikan sebesar 29% dibandingkan tahun 2013 yaitu
sebesar Rp 429 miliar.

4. Margin laba usaha sebesar 15% atau mengalami
kenaikan sebesar 2% dibandingkan tahun 2013 yaitu
sebesar 13%.

5. Laba bersih sebesar Rp 459 miliar atau mengalami
kenaikan sebesar 36% dibandingkan tahun 2013 yaitu
sebesar Rp 338 miliar.

Pada tanggal 13 Juni 2014 Perseroan telah merealisasikan
transaksi penjualan tanah seluas 110.091 m2 yang berlokasi
di Sidoarjo, Jawa Timur. Tanah tersebut semula direncanakan
untuk kegiatan usaha Perseroan, akan tetapi seiring dengan
berjalannya waktu, lahan pabrik Perseroan di Tanjungsari,
Sidoarjo, Jawa Timur telah memadai, sehingga Perseroan
tidak memerlukan lagi tanah sebagai persediaan lahan dalam
pengembangan kegiatan usaha di Sidoarjo, Jawa Timur.
Dengan dilakukannya transaksi penjualan tanah, maka
Perseroan memperoleh dana kas bersih sebesar Rp 22,6
miliar, selain itu Perseroan tidak perlu menanggung biaya
pemeliharaan atas tanah yang tidak dimanfaatkan oleh
Perseroan mengingat lokasi tanah tidak menyatu dengan
pabrik Perseroan.

MAMPEI CHIYODA, Presiden Direktur
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Pada tanggal 3 September 2014, Perseroan telah
mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat
sehubungan dengan rencana Perseroan untuk membangun
pabrik baru kaca lembaran dengan total kapasitas produksi
sebesar 210.000 ton per tahun dengan nilai investasi
sebesar USD 154,9 juta. Pabrik tersebut akan dibangun
dilahan milik Perseroan seluas 68 hektar yang terletak di
Kawasan Industri Indotaisei Sektor IA, Blok M, Desa Kalihurip,
Kecamatan Cikampek dan Desa Tamelang, Desa Purwasari,
Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa
Barat.

Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pelaksanaannya
pada awal tahun 2015 dan diperkirakan akan selesai
pada semester kedua tahun 2016. Pabrik tersebut akan
menggunakan teknologi baru yang lebih canggih yang  dapat
memproduksi kaca dengan spesifikasi tertentu dalam rangka
mengantisipasi permintaan kaca di dalam maupun luar
negeri terutama untuk produk kaca yang ramah lingkungan
(green building).

Atas seluruh transaksi tersebut di atas, Perseroan telah
melaporkannya kepada Otoritas Jasa keuangan dan
PT Bursa Efek Indonesia serta melakukan Keterbukaan
Informasi kepada masyarakat sebagaimana yang telah diatur
dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kendala-Kendala di Tahun 2014

Pencapaian yang telah diperoleh Perseroan patut kita syukuri
karena perjalanan Perseroan pada tahun 2014 sangatlah
tidak mudah dimana banyak kendala yang harus dihadapi
baik yang terjadi di dalam dan luar negeri. Adapun kendala-
kendala tersebut, antara lain:

1. Kenaikan Tarif Dasar Listrik PLN
2. Kenaikan Upah Minimum Propinsi.
3. Kenaikan biaya bahan baku.
4. Perlambatan pertumbuhan properti dan otomotif

sehubungan dengan kebijakan Loan to Value Ratio dari
Bank Indonesia

5. Kenaikan biaya distribusi dan transportasi
6. Meningkatnya pasokan kaca khususnya dari Cina yang

menambah persaingan di pasar domestik dan ekspor.

Strategi Usaha

Kenaikan biaya-biaya yang terjadi pada tahun 2014 tidak
sepenuhnya dapat diimbangi dengan kenaikan harga jual

produk. Perseroan telah melakukan berbagai upaya agar
tetap dapat mempertahankan margin labanya. Adapun
beberapa kebijakan yang telah dilakukan Perseroan pada
tahun 2014 adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan menerapkan Strategic Cost

Reduction dengan cara melakukan perbaikan produktifitas,
efesiensi biaya produksi dan menghilangkan pemborosan.

2. Menyesuaikan harga jual produk Perseroan.
3. Meningkatkan penjualan dan penetrasi pasar baik

domestik maupun ekspor terutama untuk produk kaca
bernilai tambah dan berkualitas tinggi.

4. Terus meningkatkan kualitas rantai pasokan dan menjadi
supplier yang dapat memberikan solusi dengan
menggunakan asset AGC Group.

Dengan beberapa kebijakan yang dilakukan Perseroan
tersebut, maka Perseroan tetap dapat menjaga pertumbuhan
usahanya.

Prospek Usaha

Tahun 2015 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi
Perseroan, walaupun pemerintah telah mentargetkan
pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,6% dan asumsi
inflasi sebesar 4,4%. Namun sampai dengan akhir tahun
2014 kondisi ekonomi di dalam negeri masih melambat
yang terlihat dari penjualan properti dan otomotif yang
menurun dibandingkan sebelumnya.  Dari sektor komoditas
juga terjadi gejolak harga pada pasar global terutama harga
minyak dan komoditas ekspor. Fluktuasi harga tersebut
dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global dan geopolitik.

Perekonomian dalam negeri Indonesia baik langsung maupun
tidak langsung akan dipengaruhi oleh perekonomian global.
Ketidakpastian global terkait dengan kebijakan suku bunga
The Fed mengakibatkan nilai tukar Rupiah tertekan pada
akhir tahun 2014 dan diperkirakan masih berlanjut di tahun
2015. Hal ini akan berpengaruh terhadap ekonomi di dalam
negeri dan membuat daya beli masyarakat menjadi semakin
menurun.

Meskipun demikian, minat investor asing tetap positif
memandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi, baik
investasi portofolio maupun investasi langsung (foreign direct

investment). Minat pemodal asing untuk masuk ke Indonesia
cukup tinggi, mengingat Indonesia adalah pasar yang atraktif.
Apalagi pemerintah terus meningkatkan kemudahan investasi
dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di BKPM.
Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki iklim investasi
dengan melakukan beberapa perbaikan, seperti sarana
infrastruktur, kepastian hukum, mengatasi masalah suku
bunga tinggi dan lain sebagainya.

Pemerintah yang baru dibentuk diharapkan melakukan
beberapa kebijakan strategis di bidang perekonomian yang
dapat mendukung daya beli masyarakat menjadi lebih baik
dan meningkatkan daya saing produk dari dunia usaha
menjadi lebih tinggi. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil

TJAHJANA SETIADHI, Wakil Presiden Direktur
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dan volatilitas perlu dijaga agar pelaku usaha tidak mengalami
kerugian yang cukup besar.

Dengan diturunkannya tingkat suku bunga Bank Indonesia
sebesar 25 basis point pada awal tahun 2015 diharapkan
dapat mendorong perbankan untuk menurunkan suku bunga
kredit secara bertahap. Dengan penurunan suku bunga
kredit tersebut akan mendorong permintaan pada segmen
properti dan otomotif yang tentunya juga akan dapat
meningkatkan permintaan produk Perseroan.

Walaupun kondisi ekonomi pada awal tahun 2015 masih
mengalami perlambatan, Perseroan berharap pertumbuhan
usahanya tetap dapat terjaga. Hal ini seiring dengan
pertumbuhan dari produktivitas masyarakat kelas menengah
secara pesat. Kelas menengah muda di masyarakat dengan
penghasilan yang terus meningkat memiliki kebutuhan yang
tinggi untuk memiliki properti dan otomotif. Pengembangan
kawasan-kawasan baru di daerah penyangga ikut
meningkatkan pertumbuhan properti. Produk kaca lembaran
Perseroan ikut berkontribusi pada pertumbuhan properti di
dalam negeri.

Sedangkan untuk prospek segmen kaca otomotif, Perseroan
berharap  permintaannya akan tetap tumbuh pada tahun
2015. Peluncuran beberapa jenis mobil baru dan permintaan
mobil Low Cost Green Car (LCGC) yang cukup baik serta
mulai membaiknya perekonomian pada tahun 2015
diharapkan akan memberikan kontribusi positif pada
permintaan kaca otomotif Perseroan.

Namun demikian, Direksi Perseroan akan terus memantau
dan menyikapi gejolak-gejolak yang dapat menghadang
kegiatan usaha di tahun 2015 dengan bekerja keras untuk
meningkatkan sinergi, produktivitas dan efesiensi biaya
disegala bidang. Perseroan berharap hasil yang dicapai pada
tahun 2015 bisa lebih baik dari tahun 2014.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sebagai salah satu penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan
yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG), pada
tahun 2014 Perseroan kembali  melakukan sosialisasi
Tatanan Perilaku/Code of Conduct (CoC) dan fasilitas Saluran
Pengaduan (whistleblowing) pada pabrik Perseroan yang
berlokasi di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek. Perseroan juga
mengeluarkan Surat Manajemen tentang Komitmen atas
Kepatuhan/Compliance bagi seluruh Karyawan Perseroan
agar dalam bekerja selalu berpedoman pada nilai-nilai yang
ada dalam Tatanan Perilaku.

Perseroan juga fokus pada pencegahan dan penanggulangan
kasus-kasus fraud  yang dapat ter jadi  dengan
mengatasnamakan Perseroan. Perseroan selalu
mengirimkan surat secara berkala terutama kepada
pemasok/vendor yang menyatakan bahwa karyawan
Perseroan tidak menerima hadiah atau gratifikasi dalam
bentuk apapun. Kebijakan tersebut telah kami sosialisasikan

kepada seluruh pemasok/vendor dan akan terus
dilaksanakan secara konsisten.

Untuk memenuhi peraturan IX.I.4 No. Kep-63/PM/1996
tanggal 17 Januari 1996 tentang pembentukan Sekretaris
Perusahaan dan Peraturan No. I-A Lampiran Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia  No.Kep-00001/BEI/01-
2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham
dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan
Oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan telah menunjuk
Christoforus sebagai Sekretaris Perusahaan menggantikan
Rusli Pranadi efektif mulai tanggal 21 Mei 2014. Dengan
terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35
/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan,
Perseroan akan menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Pada tanggal 7 Nopember 2014 Perseroan  telah
mengadakan Paparan Publik Tahunan yang diselenggarakan
di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tujuan dari acara
tersebut adalah memberikan penjelasan mengenai: (i)
keterbukaan informasi pada tahun 2014 (ii) kinerja keuangan
dan kendala yang dialami Perseroan selama tahun berjalan
dan upaya Perseroan untuk mengatasinya (iii) hasil-hasil yang
telah dicapai dan (iv) rencana Perseroan di masa yang akan
datang. Paparan Publik tersebut dihadiri oleh Komisaris &
Direksi Perseroan, pemegang saham, investor, analyst dan
wartawan pasar modal baik media cetak maupun online.
Perseroan berharap dengan kegiatan tersebut akan
meningkatkan keterbukaan kepada publik sehingga investor
tidak mengambil keputusan yang salah dalam investasinya.

Untuk  memberikan pemahaman dan meningkatkan praktek
Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Perseroan bekerjasama
dengan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
pada tanggal 30 September 2014 menyelenggarakan In
House training mengenai “Overview of ASEAN Corporate

Governance Scorecard, dengan tema “Enhancing Corporate

Governance  Disclosure Policy and Practice Based on ASEAN

CG Scorecard”. Kegiatan yang berlangsung satu hari penuh
tersebut dibawakan langsung oleh Profesor Sidharta Utama,
Ph.D., CFA. dan James Simanjuntak, Ph.D. dari IICD. Dengan
dilakukannya kegiatan ini, diharapkan akan dapat memberi
pemahaman kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
Karyawan Perseroan tentang pentingnya praktek-praktek
Corporate Governance yang akan menambah nilai perusahaan
di mata stakeholders.

Kegiatan lebih lengkap mengenai kegiatan GCG dapat dilihat
pada halaman mengenai Tata Kelola Perusahaan.

Komposisi Anggota Direksi

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
pada tanggal 20 Juni 2014 di Hotel Novotel, Jakarta Utara
telah diputuskan  perubahan susunan anggota Direksi
Perseroan yaitu mengangkat Tatsuo Sugiyama sebagai
Direktur Perseroan menggantikan Hiroaki Aimu sampai
dengan RUPST pada tahun 2015. Mengangkat Naomasa
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Taniguchi sebagai Direktur Perseroan menggantikan Takashi
Hirotsu efektif mulai 1 Agustus 2014 sampai dengan RUPST
pada tahun 2015. Menetapkan Rusli Pranadi sebagai
Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan sampai
dengan RUPST pada tahun 2015.

RUPST juga menerima dengan baik pengunduran diri dari
Takashi Hirotsu dan Hiroaki Aimu, RUPST mengucapkan
terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas gagasan,
masukan dan dedikasi beliau yang amat berharga dalam
mendorong pencapaian yang telah diraih oleh Perseroan
hingga saat ini.

Jumlah dan komposisi anggota Direksi  Perseroan telah
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014. Susunan lengkap dan profil Direksi

MAMPEI CHIYODA
Presiden Direktur

TJAHJANA SETIADHI
Wakil Presiden Direktur

Untuk dan atas nama Direksi,

1. MAMPEI CHIYODA, Presiden Direktur

2. TJAHJANA SETIADHI, Wakil Presiden Direktur

3. NAOMASA TANIGUCHI, Direktur

4. MITSUHIRO YOSHIKADO, Direktur

5. YOSHIKI INOUE, Direktur

6. PRASETYO AJI, Direktur

7. E. DAVID SATRIA SOETEDJA, Direktur

8. YASUSHI KAWAMOTO, Direktur

9. TJIO FERRY SUSANTO, Direktur

10. TATSUO SUGIYAMA, Direktur

11. RUSLI PRANADI, Direktur Independen

Perseroan dapat dilihat pada halaman yang memuat susunan
Dewan Komisaris dan Direksi.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Atas nama Direksi kami menyampaikan rasa terima kasih
dan penghargaan yang tulus kepada seluruh karyawan
Perseroan dan mitra kerja sehingga membawa Perseroan
terus berkembang seperti saat ini. Kami juga mengucapkan
terima kasih atas dukungan dari Pelanggan, Pemasok,
Prinsipal, Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Komite-
komite serta seluruh Pemangku Kepent ingan.
Direksi berharap jal inan kerjasama yang kokoh
dari pemangku kepentingan dapat terus ditingkatkan
sehingga dapat membuat perubahan dan perbaikan secara
berkesinambungan.

9 5 11 8
7 6

2
14 3 10
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Kantor Pusat dan Pabrik di Jakarta

Jl. Ancol IX/5, Ancol Barat

Jakarta Utara 14430, Indonesia

Tel : (62-21) 690 4041 ( 8 lines )

Fax : (62-21) 691 8820, 690 4705

E-mail : corporate-secretary@amfg.co.id

Website : www.amfg.co.id

Kantor dan Pabrik di Sidoarjo

Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman

Kabupaten Sidoarjo 61257

Jawa Timur, Indonesia

Tel : (62-31) 788 2383, 788 2135

Fax : (62-31) 788 2842, 788 2149

Kantor dan Pabrik di Cikampek

Bukit Indah Industrial Park, Sektor IA

Blok J-L, Cikampek 41373

Jawa Barat, Indonesia

Tel : (62-264) 351 711 ( hunting)

Fax : (62-264) 351 710

1. Nama dan Alamat Perseroan



PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
11

Laporan
Tahunan
2014

PROFIL PERSEROAN

2. Riwayat Singkat Perseroan

A. Pendirian

Perseroan adalah sebuah perusahaan yang berstatus
Penanaman Modal Asing (PMA), didirikan berdasarkan
Akta Notaris No.4 tanggal 7 Oktober 1971 dan Akta
No.9 tanggal 6 Januari 1972 dengan nama
PT Asahimas Flat Glass Co., Ltd., oleh Koerniatini Karim,
notaris di Jakarta. Akta Notaris tersebut telah mendapat
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dengan Surat Keputusan No. J.A.5/5/19 tanggal 17
Januari 1972 serta telah diumumkan dalam Berita
Negara No. 18 tanggal 3 Maret 1972 dan Tambahan
No. 83/1972.

B. Perubahan Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa
perubahan berkenaan dengan hal-hal tersebut di
bawah ini:

Perubahan nama Perseroan dari PT Asahimas Flat
Glass Co., Ltd., menjadi PT Asahimas Flat Glass Tbk
berdasarkan Akta Notaris No. 73 tanggal 26 Juni 1998
oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di
Jakarta dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan
No. C2-12065.HT.01.04. TH.98 tanggal 25 Agustus
1998 serta telah diumumkan dalam Berita Negara
No. 6510 tanggal 24 Nopember 1998 dan Tambahan
No. 94/1998. Perluasan bidang usaha Perseroan
dalam bidang industri kaca dan ekspor impor,
berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 28 Mei 2003
oleh Amrul Partomuan Pohan SH, LL.M, notaris di
Jakarta, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri
Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C-14423.HT.01.04.TH.2003 tanggal
24 Juni 2003 dan telah diumumkan dalam Berita
Negara No. 7532 tanggal 26 Agustus 2003 dan
Tambahan No.68/2003.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan
Undang-Undang No.40/2007 tentang Perseroan
Terbatas, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris
No. 1 tanggal 1 Juli 2008 oleh Dr. Amrul Partomuan
Pohan SH, LL.M, notaris di Jakarta, dan telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik
Indonesia dengan surat Keputusan No. AHU
41881.AH.01.02 tahun 2008 tanggal17 Juli 2008
serta diumumkan dalam Berita Negara No. 84 tanggal
17 Oktober 2008 dan Tambahan No. 20228/2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan
Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok-
Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan
Publik, sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris

No. 19 tanggal 27 Pebruari 2009 oleh Dr. Amrul
Partomuan Pohan S.H.,LL. M, notaris di Jakarta, dan
telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM
Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU
AH.01.10.02127 tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009
serta diumumkan dalam Berita Negara No. 36 tanggal
5 Mei 2009 dan tambahan No. 317/2009.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir dengan akta
notaris Dr. Irawan Soerodjo SH. MSi. No.315 tanggal
31 Mei 2013 mengenai Penyesuaian redaksional
Pasal 3 Anggaran Dasar dengan peraturan Bapepam
& LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran
Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum
Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dan
peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
No. 19 Tahun 2012; akta ini telah disetujui oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan
No. AHU-0080232.AH.01.09. tahun 2013 tanggal 27
Agustus 2013 serta Tambahan No. 118312 pada
Berita Negara No.77 tanggal 24 September 2013.

C. Perubahan Status Menjadi Perusahaan Publik

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal (“Bapepam”) No.S-
1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober 1995,
Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham
kepada Masyarakat dan sejak 18 Desember 2000
seluruh saham Perseroan telah tercatat di Bursa Efek
Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia).

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan maksud
dan tujuan Perseroan adalah mendirikan dan
menjalankan industri kaca, ekspor impor dan jasa
laboratorium penguji mutu kaca. Jenis produk
Perseroan terbagi dalam 2 kategori :
• Kaca Lembaran termasuk Kaca Cermin
• Kaca Pengaman termasuk Kaca Otomotif

3. Kegiatan Usaha dan Produk Perseroan
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4. Struktur Organisasi Perseroan

Board of Commissioners

Board of Directors

Audit Committee

Internal Audit

Patikkos Siahaan

Flat Glass General
Division

Corporate Automotive Glass General
Division

Purchase & Logistic Center

Ferry Susanto

Engineering Center

Andreas Andre

Sales & Marketing Center

M. Amien

Production Technology
Center

M. Farid

Jakarta Factory

Richard Andre S.

Sidoarjo Factory

Lilik Roesianto

Production Control &
Planning Office

M. Amien

Quality Assurance Office

Sander Liberti Sembiring

Corporate Affairs /
Corporate Secretary

Christoforus

Corporate MIS

Dadang Sudrajat

Corporate Control &
Finance

Bama S. Hadi

Corporate HRD &
Administration

Ferry Susanto

Corporate HSE
Coordination

E. David Satria Soetedja

Sales & Marketing Center

Andreas S. Wirawan

Quality Assurance Center

Sutrisno

Cikampek Factory

Samuel N. Setyono
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5. Misi & Visi Perseroan

Misi
Membangun dunia
menjadi tempat
hidup yang lebih
baik

Visi
Menjadi produsen
yang disegani dan
pemasok global
untuk kaca dan
produk-produk
kaitannya

Azas Perilaku

1. Semangat Kepeloporan

2. Kejujuran dan Ketulusan

3. Semangat Kerjasama

4. Berpikir Kreatif

5. Bertanggung Jawab

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana
tercantum pada Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo
SH. MSi. No. 503 tanggal 20 Juni 2014 dan No. 52
tanggal 11 Agustus 2014.

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris TAN PEI LING
Wakil Presiden Komisaris KIMIKAZU ICHIKAWA
Komisaris ANDI PURNOMO
Komisaris TAKEO TAKEI
Komisaris Independen BENYAMIN SUBRATA
Komisaris Independen HIDEYA TANAKA

Direksi

Presiden Direktur MAMPEI CHIYODA
Wakil Presiden Direktur TJAHJANA SETIADHI
Direktur NAOMASA TANIGUCHI
Direktur MITSUHIRO YOSHIKADO
Direktur YOSHIKI INOUE
Direktur PRASETYO AJI
Direktur E. DAVID SATRIA SOETEDJA
Direktur YASUSHI KAWAMOTO
Direktur TJIO FERRY SUSANTO
Direktur TATSUO SUGIYAMA
Direktur Independen RUSLI PRANADI

6.  Dewan Komisaris dan Direksi

Tatsuo Sugiyama, Direktur
Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak
tahun 1986 dan diangkat sebagai Direktur Perseroan
berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014
menggantikan Hiroaki Aimu.

Rusli Pranadi, Direktur Independen
Memulai karir di Perseroan sejak tahun 1981 dan
diangkat sebagai Direktur Perseroan sejak  RUPST
tanggal 24 Juni 2011 dan ditetapkan sebagai Direktur
Independen sejak tanggal 20 Juni 2014.

Naomasa Taniguchi, Direktur
Memulai karir di Asahi Glass Co., Ltd. sejak tahun 1988
dan diangkat sebagai Direktur Perseroan berdasarkan
keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014 dengan masa
efektif tanggal 1 Agustus 2014 menggantikan Takashi
Hirotsu.

7.  Pengangkatan Anggota Direksi
di Tahun 2014
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8. Profil Dewan Komisaris

Tan Pei Ling, Presiden Komisaris
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada
tahun 1957. Menyelesaikan pendidikan di University of
Portland, Oregon, Amerika Serikat dan mendapat gelar
Bachelor of Business Administration pada tahun 1979.
Mengawali karirnya pada tahun 1979 di PT Rodamas.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun
1989 sampai dengan tahun 2008.

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Presiden
Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST
tanggal 6 Juni 2008 menggantikan Tan Siong Kie.
Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang
saham Perseroan yaitu sebagai Komisaris PT Rodamas
yang juga merupakan salah satu pemegang saham
utama Perseroan.

Kimikazu Ichikawa, Wakil Presiden Komisaris
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun
1958. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Politik
dan Ekonomi, Waseda University. Bergabung dengan
Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) sejak tahun 1981
sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai Wakil
Presiden Komisaris adalah berdasarkan keputusan
RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Marehisa
Ishiko. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan
pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan
dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan
salah satu pemegang saham utama Perseroan.

Andi Purnomo, Komisaris
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Semarang pada
tahun 1945. Menyelesaikan pendidikannya di bidang
Process Engineering pada Universitas Stuttgart di
Jerman pada tahun 1977. Menjabat sebagai Direktur
Perseroan pada tahun 1991 dan sebagai Wakil
Presiden Direktur Perseroan pada tahun 2005.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai
Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST
tanggal 26 Juni 2009 menggantikan Margono
Djojosumarto. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi
dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
maupun pemegang saham.

Takeo Takei, Komisaris
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Tokyo, Jepang
pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas
Ekonomi Hitotsubashi University pada tahun 1984 dan
meraih Master of Business Administration dari
University of Michigan Ann Arbour pada tahun 2001.
Bergabung dengan AGC sejak tahun 1984 sampai
dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai
Komisaris adalah berdasarkan keputusan RUPST
tanggal 22 Juni 2012 menggantikan Masahiro Takeda.
Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang
saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi
Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu
pemegang saham utama Perseroan.

Benyamin Subrata, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada
tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan Mechanical
Engineering di The University of Sussex, Inggris pada
tahun 1980. Bergabung dengan Grup Gunung Sewu
pada 1983, menangani bisnis di bidang konstruksi,
properti, keuangan, ritel, manufakturing, pertambangan
dan ketenagalistrikan. Saat ini Beliau juga menjabat di
beberapa perusahaan termasuk sebagai Komisaris
Utama pada PT Puri Usaha Kencana dan PT Puri Energi
Kencana, dan juga sebagai Komisaris di PT Intidaya
Prima Kencana.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai
Komisaris Independen adalah berdasarkan keputusan
RUPSLB tanggal 9 Nopember 2001. Beliau tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham.

Hideya Tanaka, Komisaris Independen
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Chiba, Jepang
pada tahun 1942. Menyelesaikan pendidikan di Nagoya
Institute of Technology, Faculty of Mechanical
Engineering pada tahun 1965. Pada saat ini beliau juga
menjabat sebagai Presiden Direktur PT Panel Bakti
Sinarindo.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai
Komisaris Independen adalah berdasarkan keputusan
RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Hideo
Sakamoto. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun
pemegang saham.

Pelatihan anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2014 beberapa anggota Dewan
Komisaris telah menghadiri beberapa seminar, antara
lain adalah:

In House training mengenai "Overview of ASEAN CG

Scorecard, dengan tema "Enhancing Corporate

Governance (CG) Disclosure Policy and Practice Based

on ASEAN CG Scorecard" bekerjasama dengan
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Kegiatan ini berlangsung satu hari penuh pada tanggal
30 September 2014. Dengan dilakukannya kegiatan
ini akan memberi pemahaman kepada anggota Direksi
tentang pentingnya praktik-praktik Corporate

Governance  yang akan menambah nilai perusahaan
di mata stakeholders.
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9. Profil Direksi

Mampei Chiyoda, Presiden Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Kyoto, Jepang
pada tahun 1964. Menyelesaikan pendidikan di Faculty
of Economic, Tohoku University pada tahun 1986.
Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak
tahun 1986 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai
Presiden Direktur adalah berdasarkan keputusan
RUPST tanggal 31 Mei 2013 menggantikan Masato
Oe. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang
saham Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi
Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu
pemegang saham utama Perseroan.

Sebagai Presiden Direktur beliau bertanggung jawab
untuk memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan dan
tugas-tugas anggota Direksi secara umum sekaligus
selaku Chief Executive Officer (CEO).

Tjahjana Setiadhi, Wakil Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Cirebon pada
tahun1952. Menyelesaikan pendidikan di Institut
Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Fisika.
Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1976,
menjabat sebagai Direktur Perseroan pada tahun 1997
sampai dengan tahun 2010.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Wakil
Presiden Direktur adalah berdasarkan keputusan
RUPST tanggal 25 Juni 2010 menggantikan Samuel
Rumbajan. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun
pemegang saham.

Sebagai Wakil Presiden Direktur beliau bertanggung
jawab dalam membantu mengelola kegiatan dan tugas-
tugas anggota Direksi secara umum dan sebagai Chief

Administrative Officer (CAO).

Naomasa Taniguchi, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Shiga, Jepang
pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan di School
of Engineering, Kyoto University Jepang pada tahun
1988. Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang
sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni
2014 menggantikan Takashi Hirotsu. Beliau memiliki
hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan
yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang
yang juga merupakan salah satu pemegang saham
utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha Kaca
Otomotif yang berlokasi di Cikampek.

Mitsuhiro Yoshikado, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Kochi, Jepang
pada tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan di Kochi
National College of Technology pada tahun 1982.
Bergabung dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak
tahun 1982 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 31 Mei
2013 menggantikan Mampei Chiyoda. Beliau memiliki
hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan
yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang
yang juga merupakan salah satu pemegang saham
utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan Sales  & Marketing

untuk produk kaca lembaran Perseroan.

Yoshiki Inoue, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Hygo, Jepang pada
tahun 1961. Menyelesaikan pendidikan di The University
of Tokyo Graduate School pada tahun 1987. Bergabung
dengan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1987
sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 Juni
2010 menggantikan Sadayoshi Shinotsuka. Beliau
memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham
Perseroan yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co.,
Ltd., Jepang yang juga merupakan salah satu pemegang
saham utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggungjawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan engineering Unit
Usaha Kaca Lembaran yang berlokasi di Jakarta.

Prasetyo Aji, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Rembang, Jawa
Tengah pada tahun 1960. Menyelesaikan pendidikan
jurusan Teknik Kimia pada Institut Teknologi Sepuluh
Nopember (ITS) Surabaya pada tahun 1985. Bergabung
dengan Perseroan pada tahun 1986 sampai dengan
sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 3 Juni
2005 menggantikan Soleh Dagusthani. Beliau tidak
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Direksi,
anggota Dewan Komisaris, maupun pemegang saham.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit Usaha
Kaca Otomotif yang berlokasi di Cikampek dan Quality

Assurance Office.
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E. David Satria Soetedja, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada
tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di Universitas
Trisakti jurusan Teknik Mesin pada tahun 1985.
Bergabung dengan Perseroan sejak tahun 1985 sampai
dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 25 Juni
2010. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun
pemegang saham.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit Usaha
Kaca lembaran yang berlokasi di Jakarta dan Corporate

Health Safety Environment.

Yasushi Kawamoto, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Niigata, Jepang
pada tahun 1963. Menyelesaikan pendidikan di Keio
University pada tahun 1986. Bergabung dengan Asahi
Glass Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengan
sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni
2011. Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan
pemegang saham Perseroan yaitu sebagai karyawan
dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang juga merupakan
salah satu pemegang saham utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan Keuangan
Perseroan.

Tjio Ferry Susanto, Direktur
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jombang pada
tahun 1959. Menyelesaikan pendidikan di Universitas
Kristen Petra. Bergabung dengan Perseroan sejak
tahun 1985 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni
2011. Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun
pemegang saham.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
mengelola dan mengawasi kegiatan produksi Unit Usaha
Kaca Lembaran yang berlokasi di Sidoarjo, Corporate

Administration & Purchase Logistic Center.

Tatsuo Sugiyama, Direktur
Warga Negara Jepang, dilahirkan di Jepang pada tahun
1962. Menyelesaikan pendidikan di Nagoya University
pada tahun 1986 dan meraih gelar Master Course of

Chemical Engineering. Bergabung dengan Asahi Glass
Co., Ltd., Jepang sejak tahun 1986 sampai dengan
sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni
2014 menggantikan Hiroaki Aimu. Beliau memiliki
hubungan afiliasi dengan pemegang saham Perseroan
yaitu sebagai karyawan dari Asahi Glass Co., Ltd., Jepang
yang juga merupakan salah satu pemegang saham
utama Perseroan.

Sebagai Direktur beliau bertanggung jawab untuk
menjembatani kepentingan antara pemegang saham
utama yaitu Asahi Glass Co., Ltd., Jepang dengan
Perseroan.

Rusli Pranadi, Direktur Independen
Warga Negara Indonesia, dilahirkan di Jakarta pada
tahun 1958. Menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi jurusan Akuntansi tahun 1993. Lulus
Ujian Negara Akuntansi Profesi pada tahun 1995 dan
mendapatkan Register Negara untuk Akuntan dengan
nomor D-14.772. Bergabung dengan Perseroan sejak
tahun 1981 sampai dengan sekarang.

Dasar hukum penunjukkan pertama kali sebagai Direktur
adalah berdasarkan keputusan RUPST tanggal 24 Juni
2011 dan diangkat sebagai Direktur Independen
berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014.
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun
pemegang saham.

Sebagai Direktur Independen beliau bertanggung jawab
untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Corporate

Affairs.

Pelatihan anggota Direksi

Selama tahun 2014 beberapa anggota Direksi telah
menghadiri beberapa seminar, antara lain adalah:

In House training mengenai "Overview of ASEAN CG

Scorecard, dengan tema "Enhancing Corporate

Governance (CG) Disclosure Policy and Practice Based

on ASEAN CG Scorecard" bekerjasama dengan
Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Kegiatan ini berlangsung satu hari penuh pada tanggal
30 September 2014. Dengan dilakukannya kegiatan
ini akan memberi pemahaman kepada anggota Direksi
tentang pentingnya praktik-praktik Corporate

Governance  yang akan menambah nilai perusahaan
di mata stakeholders.
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10. Perubahan Susunan Dewan
Komisaris dan Direksi Setelah
Tahun Buku

Selaras dengan Visi Perseroan "Menjadi produsen yang
disegani dan pemasok global untuk kaca dan produk-
produk kaitannya", maka Perseroan harus memiliki
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten,
berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan usahanya.

Perseroan meyakini bahwa SDM merupakan aset utama
dalam mendukung keberhasilan usaha Perseroan,
sebagaimana tercermin dalam petunjuk kebijakan usaha
yaitu: "Karyawan adalah Sumber Kekuatan Perusahaan".

Sebagai aset perusahaan, karyawan harus mampu
menjunjung tinggi nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh
pendiri Perseroan, yaitu: semangat kepeloporan,
kejujuran dan ketulusan, semangat kerjasama, berpikir
kreatif dan bertanggung jawab. Dengan mengamalkan
nilai-nilai luhur tersebut Perseroan berkeyakinan akan
menghasilkan SDM yang handal dan akan menghasilkan
produk yang berkualitas tinggi dan pelayanan yang baik
dalam mewujudkan kepuasan pelanggan.

Pengembangan Kompetensi

Untuk merealisasikan harapan tersebut, Perseroan
melalui Training Monozukuri Center (TMC) di bawah
Corporate HRD and Administration membuat dan
melaksanakan program pengembangan SDM yang
terintegrasi dan berkesinambungan melalui beberapa
kegiatan yang telah tersusun dalam materi silabus
yang dibuat oleh TMC yaitu membuat program
pembinaan, pelatihan dan pengembangan yang
berkesinambungan terkait dengan kemampuan,
pengetahuan dan kepemimpinan. Kegiatan-kegiatan
tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
SDM dan mempersiapkan pemimpin-pemimpin
Perseroan dimasa yang akan datang.

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan beberapa
program pengembangan terhadap SDM, antara lain:

1. Melakukan aktivitas perbaikan berkesinambungan
GIA (AGC Group Improvement Activities) sebagai
alat untuk pencapaian Key Performance Indicator
(KPI) bagi karyawan Perseroan. Kegiatan ini diikuti
oleh seluruh karyawan Perseroan sepanjang tahun
2014. Aktivitas GIA terbagi menjadi 3 (tiga) kegiatan
yaitu:

(i) Kaizen Theme Activity (KTA)
(ii) Innovation Theme Activity (ITA)
(iii) Sistem Perbaikan Asahimas (SPA)

11. Sumber Daya Manusia
dan Deskripsi Pengembangannya

Sampai dengan tahun buku berakhir dan batas waktu
penyampaian Laporan Tahunan 2014, tidak terdapat
perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi
Perseroan.

Presiden Direktur, Mampei Chiyoda melakukan pemotongan tumpeng pada acara Tahun Baru 2015
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Beberapa kelompok dipilih untuk mewakili Perseroan
untuk mengikuti kegiatan Konvensi Kaizen di
beberapa perusahaan otomotif di Indonesia. Selain
itu, Perseroan juga mengirimkan perwakilan untuk
mengikuti kompetisi Kaizen di Jepang yang diikuti
oleh seluruh perwakilan Kaizen dari AGC Group yang
ada dibeberapa negara.

2. Melakukan pelatihan Best Practice secara berkala
yang dilakukan dalam lokasi Perseroan, yang dipandu
oleh staff yang berpengalaman baik lokal maupun
ekspatriat. Untuk menunjang pelatihan tersebut,
Perseroan telah memiliki fasilitas Skill Simulator

yang berhubungan dengan produksi dan
penunjangnya, sehingga akan memudahkan bagi
karyawan dalam proses pembelajaran.

3. Pelatihan yang berkesinambungan mulai dari
Freshmen Orientation termasuk di dalamnya
Training Basic Safety, Basic Discipline Training,

Training D40 (Discipline up 40 Hours), Genba

Business Outline, Basic Technical Training, On the

Job Training dan Project Assignment yang ditujukan
untuk karyawan-karyawan baru pada seluruh pabrik
Perseroan.

4. Mengikuti pelatihan, workshop dan seminar-seminar
di dalam maupun di luar negeri seperti bahasan
mengenai manajemen dasar, komunikasi, financial,
supply chain management, negotiation skill, quality

management, human resources dan lain-lain.

5.  Untuk meningkatkan Safety Awareness bagi semua
karyawan, Perseroan telah mengembangkan Safety

Simulator seperti Safety Hazard Simulator, Safety

Patrol Simulator untuk manajer lini dan tahun ini
pelatihan yang diberikan sudah memasuki siklus
kedua. Selain itu Perseroan juga secara berkala
mengirimkan karyawan ke Jepang untuk mengikuti

Training Safety Key Person dari AGC Jepang.
Pelatihan ini sangat berharga bagi karyawan karena
manfaatnya dapat dirasakan bukan hanya pada
waktu bekerja tetapi juga pada kehidupan sehari-
hari. Perseroan juga memberikan pelatihan untuk
menghadapi kondisi darurat seperti kebakaran,
gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

6. Perseroan setiap tahun terus melakukan kegiatan
pelatihan kepemimpinan pada setiap jenjang
kepemimpinan di Perseroan. Kegiatan ini bertujuan
untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin
Perseroan dimasa depan melalui aktivitas seperti
Team Building Activities, Outbound dan pelatihan
kepemimpinan.

7. Menyediakan fasilitas ibadah dan mendukung
kegiatan kegiatan keagamaan di lingkungan
Perseroan untuk meningkatkan akhlak dan
kepribadian bagi karyawan.

8. Perseroan juga memperhatikan para karyawan
yang akan memasuki usia pensiun dengan
memberikan pelatihan-pelatihan usaha mandiri dan
pelatihan purna bakti. Dengan mendapatkan
pelatihan tersebut diharapkan karyawan Perseroan
dapat memasuki masa pensiun dengan bekal yang
cukup baik secara mental dan keterampilan.

Semua kegiatan tersebut dilaksanakan pada setiap
pabrik Perseroan, baik di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek.
Perseroan percaya bahwa hubungan yang harmonis
antara Perusahaan dengan karyawan merupakan salah
satu faktor utama dalam mendukung kemajuan usaha.
Sampai dengan 31 Desember 2014, jumlah karyawan
tetap Perseroan adalah sebesar 2.972 orang, yang
terdiri dari karyawan permanen dan kontrak.

Karyawan Perseroan pada acara makan bersama Tahun Baru 2015
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12. Uraian Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikannya

Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang

PT Rodamas, Indonesia

No. Nama Jumlah Saham

Pemegang Saham yang memiliki 5% atau lebih Per 31 Desember 2014

190.359.000

177.358.500

43,86%

40,87%

1

2

Prosentase

Kepemilikan Saham Oleh Anggota Direksi
Dan Anggota Dewan Komisaris Per 31
Desember 2014

Pada tanggal 31 Desember 2014 tidak ada anggota
Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan,
sedangkan anggota Direksi yaitu Mitsuhiro Yoshikado
sebagai Direktur memiliki saham Perseroan sejumlah
20.000 saham atau 0,004% dari jumlah saham yang
dikeluarkan.

Kelompok Pemegang Saham Masyarakat
Dengan Kepemilikan Saham masing-masing
Kurang Dari 5%

Pada tanggal 31 Desember 2014 kelompok pemegang
saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-
masing kurang dari 5% adalah sebesar 727 pemegang
saham dengan total prosentase sebesar 15,27%.
Pemegang saham tersebut terdiri dari badan hukum
dan perorangan baik dari dalam dan luar negeri.

1. Asahi Glass Co., Ltd. ("AGC")
AGC merupakan pemegang 43,86% saham
Perseroan yang beralamat di 1-5-1 , Marunouchi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405 Japan. AGC adalah
perusahaan publik di Jepang, yang tercatat di Bursa
Tokyo dan Osaka. Perusahaan ini didirikan pada
tahun 1907 dan telah berkembang menjadi
produsen kaca multinasional paling terkemuka di
pasar dunia untuk kaca bangunan, kaca mobil, kaca
display dan produk-produk terkait penting
lainnya. Pada saat ini Group AGC memiliki usaha di
luar industri kaca, seperti industri kimia fluorine,
teknologi elektronik dan pengembangan energi.
Grup AGC memiliki jaringan global dan afiliasi yang
tersebar di lebih dari 30 negara.

2.  PT Rodamas
PT Rodamas merupakan pemegang 40,87% saham
Perseroan yang beralamat di Jalan Let. Jend. S.
Parman Kav 32-34, Slipi, Jakarta 11480 Indonesia.
PT Rodamas, yang didirikan pada tahun 1955,
bergerak dalam berbagai bidang usaha di Indonesia
yang berfokus pada industri manufaktur serta
distribusi hasil industri dan produk konsumen. Grup
Rodamas memiliki jaringan pemasaran penting
yang tersebar di seluruh Indonesia, meliputi bisnis
di produk konsumen, bahan bangunan, bahan kimia,
pengepakan dan alat pemotong kaca.

13. Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali
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PROFIL PERSEROAN

4,56%

The Master Trust
Bank of Japan, Ltd.

(Trust Account)

4,05%

Meiji Yasuda
Life Insurance

Company

3,27%

Japan Trustee
Services Bank, Ltd.

(Trust Account)

2,79%

Tokio Marine &
Nichido Fire

Insurance Co., Ltd.

2,31%

Nippon
Life Insurance

Company

1,96%

The Asahi Glass
Foundation

1,91%

Mitsubishi Estate
Co., Ltd.

1,74%

The Bank of
Tokyo-Mitsubhishi

UFJ, Ltd.

1,68%

Trust & Custody Services
Bank, Ltd. (Invesment Trust

Collateral Account)

2,53%

Barclays Securities
 Japan Limited

73,2%

Lainnya
(Kurang dari 1%)

5,36%

Christopher
Tanuwidjaja

91,88%

Tan Pei Ling

2,76%

Ishak
Sumarno

14,95%

Publik

40,87%

PT Rodamas, Indonesia

43,86%

Asahi Glass  Co.,Ltd., Jepang

0,32%

Koperasi

99,95%

PT Auto Glass Indonesia

PT Asahimas Flat Glass Tbk

14. Skema Kepemilikan Perseroan sampai dengan
Ultimate Shareholders Per 31 Desember 2014
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PT Asahimas Flat Glass Tbk

Samuel Nugroho Setyono

Jumlah

Pemegang Saham
Nilai Nominal

per Saham (Rp)

Jumlah Saham
Jumlah (Rp) %

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

1.999

1

2.000

1.000.000

1.000.000

1.999.000.000

1.000.000

2.000.000.000

99,95%

0,05%

100

15. Anak Perusahaan

PT Auto Glass Indonesia
Kantor Pusat: Jl. Danau Sunter Utara Blok J-12, No. 78 dan 79, Sunter Agung, Jakarta Utara
Phone: (62-21) 65 303 300 Fax: (62-21) 651 0018 E-mail: autoglass-jkt1@cbn.net.id
Kantor Cabang: Jl. Ciputat Raya No.9, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Phone: (62-21) 750 0911, Fax: (62-21) 765 2134

Bidang Usaha
Jasa penggantian dan perbaikan kaca pengaman
kendaraan bermotor.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") No. S.-
1323/PM/1995 tanggal 18 Oktober 1995,
Perseroan telah menawarkan 86.000.000 saham
atau 19,82% yang dicatatkan di Bursa Efek Jakarta

Karyawan
14 orang (per 31 Desember 2014)

Asahi Glass Co.,Ltd., Jepang

PT Rodamas, Indonesia

Koperasi

Masyarakat

Jumlah

Pemegang Saham

Pada Penawaran Umum
Tahun 1995

Jumlah Saham Nilai Nominal
Rp

31 Desember 2014

Jumlah Saham Nilai Nominal
Rp

174.000.000

174.000.000

-

86.000.000

434.000.000

87.000.000.000

87.000.000.000

-

43.000.000.000

217.000.000.000

190.359.000

177.358.500

1.374.000

64.908.500

434.000.000

95.179.500.000

88.679.250.000

687.000.000

32.454.250.000

217.000.000.000

16. Kronologis Pencatatan Saham dan Perubahan Jumlah Saham

& Bursa Efek Surabaya, namun sejak 1 Nopember
1999 Perseroan melakukan pembatalan saham
(delisting) di Bursa Efek Surabaya. Pada saat ini
Perseroan hanya mencatatkan sahamnya di Bursa
Efek Indonesia.

Akuntan Publik
KPMG Siddharta Widjaja & Rekan
Wisma GKBI Lantai 33
Jl. Jend. Sudirman Kav. 28,
Jakarta 10210, Indonesia
Telp : (62-21) 574 1777
Fax : (62-21) 574 2777

Biro Administrasi Efek
PT Datindo Entrycom
Puri Datindo
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35
Jakarta 10220, Indonesia
Tel : (62-21) 570 9009
Fax : (62-21) 570 9026

Notaris
Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2
Komplek Ketapang Indah
Blok B-2 No. 4-5
Jakarta 11140
Tel : (62-21) 6301511
Fax : (62-21) 6337851

17. Nama dan Alamat Lembaga dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal
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Akuntan Independen Perseroan

Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 20 Juni 2014
dan rekomendasi dari Komite Audit, Perseroan telah
menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Siddharta
Widjaja & Rekan member of KPMG International untuk
melakukan Audit Laporan Keuangan untuk Tahun Buku
2014. Total biaya yang dikeluarkan untuk Audit Laporan
Keuangan tahun 2014 adalah sebesar USD 96.600.

Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut telah menyelesaikan
tugasnya secara independen sesuai standar professional
akuntan publik, perjanjian kerja serta ruang lingkup audit
yang telah ditetapkan. KAP tidak memberikan jasa
konsultasi lainnya kepada Perseroan. Akuntan yang
menandatangani Laporan Auditor Independen Tahun
Buku 2014 Chandra Hartono, S.E.,  M.M., CPA.

18. Penghargaan dan Sertifikasi

Pabrik Kaca Lembaran - Jakarta

1. Pada bulan Maret 2014 menerima penghargaan
“Accident Free Year Award 2014” dari AGC Jepang.

2. Pada bulan Desember 2014 menerima
penghargaan "PROPER Biru" dari Kementerian
Lingkungan Hidup RI.

Pabrik Kaca Lembaran - Sidoarjo

1. Pada tanggal 23 April 2014 menerima penghargaan
Zero Accident Award dari Gubernur Jawa Timur.

2. Pada bulan April 2014 menerima penghargaan
“Rocket Start After A2 Cold Repair” dari AGC
Japan/Asia Pacific Division General Managers.

3. Pada tanggal 10 Desember 2014 menerima
penghargaan sebagai “Wajib Pajak Penerangan
Jalan Teladan Tahun 2014” dari Bupati Sidoarjo.

4. Pada bulan Desember 2014 menerima
penghargaan "PROPER Biru" dari Kementerian
Lingkungan Hidup RI.

  Pabrik Kaca Otomotif - Cikampek

1. Pada bulan Maret 2014 menerima penghargaan
“Responding to Labor Law Change” dari AGC Jepang.

2. Pada bulan Maret 2014 menerima penghargaan
“Accident Free Year Award 2014” dari AGC Jepang.

3. Pada bulan Mei 2014 menerima penghargaan
“Excellent Occupational Health and Safety Award”
dari AGC Jepang.

4. Pada bulan Mei 2014 menerima penghargaan
“Excellent Occupational Health and Safety

Management Activity Award” dari AGC Jepang.

5. Pada bulan Desember 2014 menerima
penghargaan "PROPER Biru" dari Kementerian
Lingkungan Hidup RI
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Pabrik Kaca Lembaran di Sidoarjo
Lilik Roesianto, selaku kepala pabrik kaca lembaran di Sidoarjo
menerima penghargaan Zero Accident Award dari
Gubernur Jawa Timur.



PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
24

Laporan
Tahunan

2014

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Kaca Lembaran

Pada tahun 2014 volume penjualan kaca lembaran
mengalami kenaikan sebesar 4% dibandingkan tahun
sebelumnya menjadi 505 ribu ton. Kenaikan tersebut berasal
dari naiknya volume penjualan domestik dan ekspor yang
meningkat masing-masing sebesar 2% dan 6%.

Nilai penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 302
miliar atau naik sebesar 14% dibandingkan tahun 2013.
Kenaikan tersebut berasal dari penjualan domestik dan
ekspor yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar
10% dan 19% dibandingkan tahun 2013.

Walaupun kondisi ekonomi sedikit melambat di tahun 2014,
pertumbuhan kaca lembaran tetap meningkat baik untuk
pasar ekspor dan domestik. Pertumbuhan konstruksi masih
tetap tumbuh sehingga ikut mendorong permintaan kaca
lembaran Perseroan.

Permintaan kaca lembaran Perseroan terus meningkat
permintaannya pada kota-kota besar di Indonesia. Pasar
ekspor Perseroan juga terus meningkat khususnya di pasar
Asia yang ekonominya masih tetap positif.

Secara keseluruhan kinerja dari Unit Usaha Kaca Lembaran
Perseroan pada tahun 2014 mencatatkan laba usaha
sebesar Rp 387 miliar atau mengalami kenaikan sebesar
Rp 81 miliar dibandingkan tahun 2013 yang mencatat laba
usaha sebesar Rp 306 miliar. Hal ini menunjukkan
pertumbuhan laba usaha penjualan kaca lembaran Perseroan
masih cukup baik yang meningkat sebesar 26% dibandingkan
dengan tahun 2013.

Kaca Otomotif

Pada tahun 2014 volume penjualan kaca otomotif sebesar
51.824 ton atau meningkat 4.160 ton (9%) dibandingkan
tahun 2013. Peningkatan ini berasal dari volume penjualan
di pasar domestik dan ekspor yang masing-masing meningkat
sebesar 3.522 ton dan 638 ton atau masing-masing
meningkat sebesar 8% dan 17%. Kenaikan volume penjualan
domestik ini seiring dengan permintaan kaca otomotif di
dalam negeri.

Penjualan mobil di dalam negeri pada tahun 2014 sedikit
menurun dibandingkan tahun 2013. Penjualan mobil pada
tahun 2014 adalah sebesar 1.208.020 unit atau menurun
sebesar 21.881 unit dibandingkan dengan tahun 2013

Pabrik kaca lembaran Perseroan terletak di Ancol, Jakarta
dan Sidoarjo, Jawa Timur dengan total kapasitas produksi
sebesar 570.000 ton per tahun. Kapasitas tersebut akan
disesuaikan mengikuti kondisi ekonomi dan pertumbuhan
konsumsi kaca khususnya di dalam negeri.

Pada awal tahun 2015 Perseroan akan memulai
pembangunan  pabrik kaca lembaran dengan total kapasitas
produksi sebesar 210.000 ton per tahun di Cikampek
Karawang, Jawa Barat dengan nilai investasi sebesar USD
154,9 juta. Dengan investasi tersebut diharapkan dapat
memenuhi permintaan kaca di dalam dan luar negeri
terhadap produk Perseroan yang ramah lingkungan.

Produk kaca lembaran Perseroan antara lain digunakan
dalam aplikasi kaca pada gedung-gedung, interior dan sebagai
bahan baku untuk pembuatan kaca proses lanjut serta kaca
otomotif.
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yaitu sebesar 1.229.901 unit. Namun demikian permintaan
kaca otomotif Perseroan tetap meningkat dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, hal ini terutama karena
meningkatnya mobil yang melakukan perakitan di dalam
negeri yang menggunakan produk kaca Perseroan.

Sedangkan untuk volume penjualan ekspor, peningkatan
tersebut dikontribusikan dari meningkatnya permintaan kaca
otomotif serta eskpor CBU yang mengalami peningkatan
dari beberapa pabrikan otomotif terutama di negara-negara
ASEAN.

Nilai penjualan mengalami peningkatan sebesar Rp 154
miliar atau naik sebesar 16% dibandingkan tahun 2013.
Kenaikan tersebut berasal dari penjualan domestik dan
ekspor yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar
13% dan 37% dibandingkan tahun 2013. Kenaikan nilai
penjualan juga seiring dengan meningkatnya penjualan kaca
otomotif di dalam dan luar negeri. Selain itu kenaikan nilai
tukar mata uang USD terhadap Rupiah memberikan
kontribusi positif terhadap penjualan ekspor Perseroan.

Pada tahun 2014 beban pokok penjualan unit usaha kaca
otomotif mengalami peningkatan sebesar Rp 105 miliar
atau naik sebesar 14% dibandingkan tahun 2013.
Peningkatan ini disebabkan oleh naiknya biaya tarif dasar
listrik yang cukup tinggi dan harga bahan baku impor yang
diakibatkan kerena melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap
USD. Kenaikan beban pokok penjualan sepanjang tahun
2014 dapat diimbangi dengan meningkatkan penjualan
bersih  sebesar Rp  1,14 triliun atau meningkat sebesar
Rp 154 miliar (16%) dibandingkan tahun 2013.

Pada tahun 2014, beberapa pabrikan telah mengeluarkan
produk baru, dimana hal ini tentunya sangat berdampak
positif terhadap permintaan kaca otomotif Perseroan.
Perseroan juga terus mengembangkan model-model kaca
otomotif lainnya untuk memenuhi model-model mobil baru
yang diluncurkan pada tahun 2014 antara lain Honda HRV,
Toyota New Yaris, mobil Low Cost Green Car (LCGC) seperti
Datsun Go dan masih banyak yang lainnya. Pada tahun 2014
Perseroan terus memperkenalkan tekhnologi kaca otomotif
High End, seperti kaca UV Cut, IR Cut, acoustic dan water

repellent. Untuk tahun 2015 Perseroan juga akan terus
memperkenalkan produk-produk tersebut agar dapat diminati
oleh produsen otomotif.

Pabrik kaca otomotif Perseroan terletak di Cikampek, Jawa
Barat memproduksi kaca pengaman yang diperkeras
(tempered glass) dan kaca pengaman berlapis (laminated

glass). Total kapasitas yang dimiliki saat ini adalah 5.000.000
m2 per tahun atau setara dengan penggunaan kaca untuk
1,5 juta unit mobil. Kapasitas tersebut sudah hampir
maksimal dan Perseroan akan terus menyesuaikan
kapasitasnya seiring dengan meningkatnya pertumbuhan
penjualan mobil pada tahun-tahun mendatang agar dapat
menunjang pertumbuhan industri otomotif nasional.

Analisis Kinerja Keuangan

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat nilai penjualan bersih
sebesar Rp 3,67 triliun atau mengalami peningkatan sebesar
Rp 456 miliar atau naik 14% dibandingkan dengan tahun
2013 sebesar Rp 3,22 triliun. Kenaikan tersebut berasal
dari meningkatnya nilai penjualan domestik Perseroan pada
tahun 2014 yang mencapai Rp 2,38 triliun atau meningkat
Rp 220 miliar dibandingkan dengan tahun 2013 yang hanya
mencatat nilai penjualan domestik sebesar Rp 2,16 triliun.
Kenaikan di pasar domestik terutama didorong oleh
meningkatnya permintaan kaca lembaran dan kaca otomotif
di dalam negeri yang masing-masing mengalami kenaikan
sebesar 10% dan 13%.

Penjualan ekspor Perseroan juga mengalami kenaikan
menjadi Rp 1,30 triliun atau mengalami peningkatan sebesar
Rp 236 miliar atau naik 22% dibandingkan dengan tahun
2013 yang mencatat angka Rp 1,06 triliun. Kenaikan
penjualan ekspor berasal dari naiknya penjualan ekspor kaca
lembaran dan kaca otomotif yang masing-masing mengalami
kenaikan sebesar 19% dan 37%. Kenaikan nilai tukar mata
uang USD terhadap Rupiah juga memberikan kontribusi
positif terhadap harga jual produk ekspor Perseroan.

Pada tahun 2014, Perseroan mencatat beban usaha sebesar
Rp 350 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp 51
miliar dibandingkan tahun 2013 sebesar Rp 299 miliar.
Sementara itu beban pokok penjualan Perseroan tahun
2014 tercatat sebesar Rp 2,77 triliun atau mengalami
peningkatan sebesar Rp 278 miliar dibandingkan tahun
2013 sebesar Rp 2,49 triliun.

Kenaikan beban pokok penjualan 2014 sebesar 11% dapat
ditekan dengan meningkatkan nilai penjualan bersih tahun
2014 yang meningkat sebesar 14% dibandingkan tahun
2013. Margin laba bruto Perseroan mengalami peningkatan
sebesar 2% atau menjadi 25% di tahun 2014.

Kenaikan beban usaha tahun 2014 sebesar 51 miliar atau
naik 17% dibandingkan tahun 2013 yang terutama
disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan sebesar
Rp 40 miliar atau naik 13% dibandingkan tahun 2013.
Namun secara total laba usaha Perseroan mengalami
peningkatan menjadi Rp 556 miliar atau naik 29%
dibandingkan tahun 2013. Margin laba usaha Perseroan
juga mengalami peningkatan menjadi 15% atau naik 2%
dibandingkan tahun 2013.

Secara keseluruhan  laba bersih Perseroan pada tahun
2014 mengalami kenaikan sebesar 36%. Perseroan
mencatatkan laba bersih sebesar Rp 459 miliar atau
meningkat sebesar Rp 120 miliar dibandingkan tahun 2013
yang mencatat laba bersih sebesar Rp 338 miliar.

Per 31 Desember 2014, Total Aset mencatat angka
Rp 3,92 triliun atau mengalami peningkatan sebesar
Rp 379 miliar atau naik 11% dibanding dengan tahun 2013.

ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN
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Kontribusi kenaikan tersebut terutama dari aset lancar yang
mengalami peningkatan sebesar Rp 284 miliar dan aset
tidak lancar mengalami peningkatan sebesar Rp 95 miliar.
Kenaikan aset lancar terutama berasal dari kenaikan kas
sebesar Rp 246 miliar dan persediaan sebesar Rp 56 miliar.
Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan
penjualan Perseroan pada tahun 2014. Sedangkan penyebab
utama peningkatan aset tidak lancar berasal dari peningkatan
aset tetap sebesar Rp 53 miliar dan aset tidak lancar lain-
lain sebesar Rp 40 miliar serta aset pajak tangguhan
sebesar Rp 2 miliar.

Total liabilitas Perseroan per 31 Desember 2014 sebesar
Rp 734 miliar atau menurun sebesar Rp 45 miliar (6%)
dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013.
Penyebab penurunan tersebut dikarenakan adanya
penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 76 miliar.
Penurunan liabilitas jangka pendek terutama disebabkan
oleh utang usaha  yang turun sebesar Rp 36 miliar,
utang pajak penghasilan sebesar Rp 20 miliar dan liabilitas
jangka pendek lainnya sebesar Rp 31 miliar. Sedangkan
liabilitas jangka panjang mengalami peningkatan sebesar
Rp 31 miliar yang berasal dari naiknya liabilitas imbalan
kerja.

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2014 menjadi
Rp 3,18 triliun atau meningkat sebesar Rp 424 miliar (15%)
dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2013.
Kenaikan tersebut dikarenakan adanya peningkatan saldo
laba ditahan yang merupakan akumulasi dari pencapaian
laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk
pada tahun sebelumnya.

Posisi Kas dan Setara Kas Perseroan pada akhir tahun
2014 meningkat sebesar Rp 246 miliar atau naik 29%
dibandingkan tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan
adanya peningkatan kas bersih yang dihasilkan dari
penerimaan bunga sebesar Rp 41 miliar, kas bersih yang
dihasilkan dari   aktifitas operasi sebesar Rp 523 miliar dan
hasil penjualan tanah yang dimiliki untuk dijual sebesar
Rp 29 miliar.

Kemampuan Membayar Utang

Per 31 Desember 2014, Perseroan mencatatkan total aset
lancar sebesar Rp 2,26 triliun sedangkan total liabilitas
jangka pendek sebesar Rp 398 miliar. Ini menunjukkan
kemampuan membayar utang lancar Perseroan sangat baik
yang ditunjukkan dengan current ratio sebesar 5,7
kali. Kas dan setara kas mencatat angka sebesar Rp 1,11
triliun yang jumlahnya melebihi dengan total liabilitas
Perseroan sebesar Rp 734 miliar. Sejak tahun buku 2008
sampai dengan sekarang Perseroan mencatatkan
tidak mempunyai utang Bank, ini menunjukkan kas
Perseroan cukup untuk mendanai biaya operasional dan
investasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Pada akhir tahun 2014, kemampuan Perseroan dalam
menagih piutang (collecting period) relatif cukup stabil.
Manajemen telah mengevaluasi kolektibilitas dari masing-
masing saldo piutang usaha dan menetapkan bahwa tidak
ada penyisihan penurunan nilai yang diperlukan.

Struktur Permodalan dan Kebijakan
Manajemen atas Struktur Permodalan

Uraian 2014
(Rp juta)

% Total
Aset

% Total
Aset

2013
(Rp juta)

Libilitas Jangka
  Pendek

Liabilitas Jangka
  Panjang

Total Liabilitas

Ekuitas

Total Aset

398.238

335.511

733.749

3.184.642

3.918.391

10

9

19

81

100

473.960

304.706

778.666

2.760.727

3.539.393

13

9

22

78

100

Pada tahun 2014 Perseroan memiliki rasio liabilitas dan
ekuitas sebesar 19% dan 81%. Dari total liabilitas di tahun
2014 sebagian besar merupakan utang usaha dan liabilitas
imbalan kerja. Pada tahun 2014 total liabilitas mengalami
penurunan sebesar Rp 45 miliar dibandingkan tahun 2013
karena adanya penurunan utang usaha, utang pajak
penghasilan dan liabilitas jangka pendek lainnya.

Perseroan menetapkan kebijakan struktur modal dengan
selalu mempertahankan rasio liabilitas terhadap ekuitas di
bawah 75%. Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas per 31
Desember 2014 adalah sebesar 23%. Hal ini menunjukkan
bahwa struktur permodalan Perseroan cukup kuat.

Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal
Pada tahun 2014, Perseroan memiliki ikatan material dengan
beberapa vendor terkait dengan rencana untuk membangun
pabrik kaca lembaran dengan total kapasitas produksi
sebesar 210.000 ton per tahun dengan nilai investasi
sebesar USD.154,9 juta di Cikampek, Karawang, Jawa Barat.
Pembangunan pabrik tersebut akan dimulai pada awal  tahun
2015 dan diperkirakan akan selesai pada semester kedua
tahun 2016.

Sumber dana yang digunakan untuk investasi, direncanakan
menggunakan kas internal Perseroan, pinjaman bank
dan/atau institusi pembiayaan lainnya dengan menggunakan
mata uang USD.  Untuk melindungi risiko dari posisi mata
uang asing yang terkait, Perseroan telah mempunyai deposito
berjangka dalam mata uang USD. Perseroan juga menerima
pendapatan dalam bentuk mata uang asing dari penjualan
ekspor yang dinilai cukup mendanai pengeluaran impor dan
kebutuhan mata uang asing.
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Informasi dan Fakta Material Yang Terjadi
Setelah Tanggal Laporan Akuntan
Tidak ada informasi dan fakta material yang terjadi setelah
tanggal penyelesaian laporan keuangan tahun 2014.

Prospek Usaha

Memasuki tahun 2015 Perseroan akan banyak menghadapi
tantangan-tantangan yang cukup berat dibandingkan dengan
tahun 2014. Rencana kenaikan suku bunga The Fed

membuat investasi jangka pendek di dalam  negeri berbalik
arah. Hal ini tentu saja akan membawa tekanan pada
penurunan nilai tukar Rupiah terhadap USD yang diperkirakan
masih berlanjut di tahun 2015. Ketergantungan impor yang
cukup tinggi tentunya akan sangat berpengaruh terhadap
ekonomi di dalam negeri dan membuat daya beli masyarakat
menjadi semakin menurun. Selain itu Ekspor komoditas
Indonesia yang menurun akibat belum pulihnya ekonomi
global juga membuat pergerakan ekonomi khususnya pada
masyarakat di daerah-daerah menjadi melambat. Hal ini
dapat terlihat dengan penurunan penjualan properti dan
otomotif dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, dengan target pertumbuhan ekonomi
2015 yang dicanangkan pemerintah pada angka 5,6% dan
asumsi inflasi pada kisaran 4,4% membuat Indonesia tetap
menarik dimata para investor. Dengan terbentuknya
pemerintahan baru yang terus mendorong kemudahan
investasi, seperti Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di
BKPM, akan membuat daya saing investasi Indonesia menjadi
lebih kompetitif di negara-negara ASEAN.

Walaupun perlambatan ekonomi masih terasa pada awal
tahun 2015, Perseroan berharap pertumbuhan usaha
Perseroan dapat terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi
yang dicanangkan oleh pemerintahan yang baru terpilih
diharapkan dapat tercapai, sehingga diharapkan banyak
percepatan pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan
pada tahun 2015.

Kebijakan energi yang dilakukan pemerintah terutama dengan
dilepasnya BBM bersubsidi pada akhir tahun 2014,
diharapkan dapat dialihkan kepada pembangunan-
pembangunan yang dapat menyerap tenaga kerja dan
meningkatkan PDB bagi masyarakat Indonesia. Target inflasi
yang lebih rendah pada tahun 2015 dibandingkan tahun lalu
diharapkan dapat diikuti oleh sektor perbankan dengan
menurunkan tingkat suku bunga kredit untuk pembiayaan
properti dan otomotif.

Perseroan akan terus berusaha untuk melakukan inovasi
produk-produknya baik pada kaca lembaran dan kaca otomotif.
Perseroan berharap pertumbuhan kaca ramah lingkungan
akan lebih baik ditahun 2015. Banyak proyek-proyek yang
akan dikerjakan pada tahun 2015 dengan menggunakan
kaca-kaca ramah lingkungan, baik untuk gedung-gedung
bertingkat, hotel, airport, dan lain-lain.

Pada pasar ekspor Perseroan terus melakukan penetrasi
untuk dapat meningkatkan penjualannya, Perseroan terus
mencoba meningkatkan pasar utamanya khususnya di wilayah
Asia dan Oceania dengan menjual produk-produk yang
berkualitas tinggi dan bernilai tambah. Diharapkan
pertumbuhannya akan lebih baik dibandingkan dengan
tahun 2014.

Sedangkan untuk prospek unit usaha kaca otomotif, walaupun
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
(GAIKINDO) hanya mentargetkan penjualan otomotif di dalam
negeri sebesar 1,2 juta unit, namun Perseroan berharap
permintaan kaca otomotif akan tetap tumbuh pada tahun
2015. Sebenarnya pertumbuhan industri otomotif di dalam
negeri masih cukup baik pada tahun 2014, hal ini ditandai
dengan meningkatnya ekpor CBU sekitar 18% dibandingkan
tahun 2013. Walaupun penjualan mobil di dalam negeri
sedikit menurun ditahun 2014, namun penjualan kaca
otomotif Perseroan terus meningkat dibandingkan tahun
2013.

Produk Low Cost Green Car (LCGC) dari pabrikan otomotif
juga ikut memberikan kontribusi penjualan Perseroan yang
cukup baik pada tahun 2014 dan diharapkan akan terus
meningkat pada tahun 2015. Produk kaca otomotif
Perseroan yang ramah lingkungan digunakan oleh LCGC
yang terkenal irit bahan bakar dan harga beli yang sangat
terjangkau. Diharapkan tren penjualan Perseroan akan terus
meningkat seiring bertambahnya kapasitas produsen mobil
di dalam negeri dan dikeluarkannya jenis-jenis mobil baru
pada tahun 2015.

Dengan penduduk lebih dari 250 juta dan pertumbuhan
ekonomi yang terus positif, diharapkan Indonesia dapat
menjadi basis produksi otomotif di ASEAN menggantikan
Thailand. Untuk menghadapi hal tersebut Perseroan terus
melakukan peningkatan produktifitas dan melakukan inovasi
secara berkelanjutan guna memenuhi permintaan dan desain-
desain baru kaca otomotif. Perseroan juga selalu memberikan
harga yang kompetitif ditengah ketatnya persaingan industri
otomotif di dalam negeri yang terus meningkat. Kapasitas
produksi kaca otomotif Perseroan juga akan terus disesuaikan
untuk memenuhi tren pertumbuhan penjualan mobil yang
terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

Pada pasar ekspor Perseroan terus berusaha untuk
meningkatkan pemasaran kaca otomotif ke pasar ASEAN
terutama di negara Malaysia, Singapura dan Vietnam.
Penjualan ekspor kaca otomotif tahun 2014 meningkat
sekitar 38% dibandingkan tahun 2013 peningkatan ini karena
naiknya permintaan terutama pada negara ASEAN, China,
Jepang dan Amerika. Perseroan berharap kondisi ekonomi
global cepat membaik dan pulih sehingga dapat membuka
peluang meningkatkan permintaan kaca otomotif Perseroan
di pasar ekspor.
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Perbandingan Antara Proyeksi Pada Awal
Tahun Buku Dengan Hasil Yang Dicapai
Pada akhir tahun 2014 Perseroan berhasil mencapai target
penjualan yang sudah diproyeksikan pada awal tahun buku.
Perseroan berhasil mencatat nilai penjualan bersih sebesar
Rp 3,67 triliun atau meningkat 14% dibandingkan dengan
nilai penjualan tahun 2013 yaitu sebesar Rp 3,22 triliun.
Peningkatan angka penjualan tersebut melewati target yang
ditetapkan oleh Perseroan pada tahun awal tahun 2014.

Target Perseroan pada Tahun 2015

Proyeksi usaha Perseroan di tahun 2015 dibuat berdasarkan
asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri dapat
mencapai 5,6%. Perseroan berharap pertumbuhan itu akan
diikuti oleh meningkatnya sektor konstruksi dan otomotif
yang merupakan konsumen utama produk Perseroan dimana
hal ini akan memberikan kontribusi pada meningkatnya nilai
penjualan Perseroan pada kisaran 7%-10%. Untuk proyeksi
laba diperkirakan pertumbuhannya berada di bawah
persentase kenaikan penjualan karena adanya peningkatan
yang berlanjut pada biaya energi khususnya listrik serta biaya
tenaga kerja yang tidak serta merta dapat diimbangi dengan
kenaikan penjualan.

Pemasaran

Produk-produk Perseroan telah cukup akrab dikenal oleh
masyarakat Indonesia, karena Perseroan telah memasarkan
produknya di dalam negeri sejak tahun 1973. Perseroan
mulai melakukan penetrasi pada pasar ekspor sejak tahun
1984. Hingga kini produk-produk Perseroan telah digunakan
dan nikmati oleh masyarakat di dalam dan luar negeri.

Pemasaran kaca lembaran di dalam negeri dilakukan oleh
PT Rodamas yang memiliki jaringan distribusi yang kuat sejak
tahun 1950-an. Dengan jaringan distribusi yang dimiliki pada
kota-kota besar Indonesia, produk Perseroan sampai dan
dapat digunakan oleh masyarakat di dalam negeri.

Sedangkan untuk tujuan ekspor, pemasaran dilakukan melalui
agen di Singapura yaitu AGC Flat Glass Asia Pacific Pte., Ltd.,
(AFAP) dan Rodamas Marketing Pte., Ltd. Namun untuk
merampingkan operasi usaha pada pasar ekspor, pada
1 Juli 2014 AFAP telah melakukan business transfer kepada
AGC Asia Pacific Pte., Ltd., (AAP) dan pada akhir tahun 2014
Rodamas Marketing Pte., Ltd., juga melakukan business

transfer kepada AAP. Sehingga aktivitas pemasaran untuk
pasar ekspor hanya dilakukan oleh AAP sebagai single entity.
Dengan jaringan pemasaran global yang dimiliki oleh agen
tersebut, produk-produk Perseroan telah merambah di
mancanegara.

Untuk produk kaca lembaran pada tahun 2014 Perseroan
telah menyelenggarakan beberapa kegiatan pemasaran
seperti pengenalan produk-produk baru melalui seminar-
seminar, pameran glass architecture di beberapa kota besar

di Indonesia. Perseroan bekerjasama dengan AGC Asia
Pacific Pte Ltd (AAP) berkolaborasi dengan Green Building

Council Indonesia (GBCI)  mengadakan seminar tentang
Innovative Solutions for Sustainable Building & Construction

pada tanggal 18 September 2014 di Hotel Pullman Central
Park, Jakarta. Pada pameran ini Perseroan bekerja sama
dengan AAP  memperkenalkan produk-produk kaca eksterior
dan interior.

Untuk mendukung penjualan produk Perseroan khususnya
untuk segmen proyek, Perseroan juga secara berkala
mengadakan seminar dan gathering dengan target peserta
para arsitek, konsultan dan building developer di kota-kota
besar di Indonesia. Diharapkan dengan kegiatan ini dapat
menumbuhkan kesadaran akan pemakaian kaca-kaca hemat
energi untuk mendukung program bangunan hijau.

Sedangkan untuk pemasaran kaca otomotif di dalam negeri
untuk pasar OEM ditujukan kepada Agen Tunggal Pemegang
Merek (ATPM) sebagai produsen mobil di Indonesia, seperti
Astra Daihatsu Motor, Toyota Motor Manufacturing
Indonesia, Kramayudha Tiga Berlian, Honda Prospect Motor,
Hino Motors Manufacturing Indonesia, Nissan Motor
Indonesia, Suzuki Indomobil Motor, Isuzu Astra Motor
Indonesia, General Motor Indonesia dan lain-lain. Sedangkan
untuk pasar Auto Replacement Glass (ARG) dilakukan melalui
jaringan divisi suku cadang dari masing- masing ATPM
maupun melalui jaringan dealer dan sub-dealer yang tersebar
di seluruh Indonesia.

Kebijakan Dividen
Berdasarkan keputusan RUPST tanggal 31 Mei 2013, telah
ditetapkan kebijakan pembayaran dividen mulai tahun buku
2013 dan selanjutnya adalah maksimal 35% dari Laba
Bersih setelah Pajak. Besarnya dividen yang akan dibagikan
tersebut juga tergantung pada tingkat keuntungan Perseroan
pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tetap
memperhatikan tingkat kesehatan dan rencana Perseroan
dimasa yang akan datang dan tanpa mengurangi hak dari
Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pembayaran Dividen
Pada RUPST Perseroan tanggal 20 Juni 2014 para
pemegang saham telah menyetujui pembayaran dividen tunai
sebesar Rp 34.720.000.000,- atau 10,26% dari jumlah
laba bersih Perseroan tahun buku 2013. Setiap pemegang
saham memperoleh dividen tunai sebesar Rp 80 per saham.
Dividen tunai tersebut telah dibayarkan kepada pemegang
saham pada tanggal 24 Juli 2014.

Sedangkan untuk tahun buku 2012, berdasarkan keputusan
RUPST Perseroan pada tanggal 31 Mei 2013, pada tanggal
15 Juli 2013 Perseroan telah membayarkan dividen tunai
kepada pemegang saham sebesar Rp 34.720.000.000,-
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atau  10,02% dari jumlah laba bersih Perseroan tahun buku
2012. Setiap pemegang saham memperoleh dividen tunai
sebesar Rp 80 per saham.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil IPO

Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta
(sekarang BEI) dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 18
Oktober 1995 dengan menawarkan 86.000.000 saham
atau 19,82%. Penerimaan bersih hasil IPO yang diterima
Perseroan sebesar Rp 210 miliar telah digunakan seluruhnya
untuk membiayai pembangunan Tungku A2 di Sidoarjo dan
Pabrik Kaca Otomotif di Cikampek yang telah selesai
pembangunannya pada tahun 1997. Realisasi Laporan
Pengunaan Dana telah selesai dilaporkan oleh Perseroan
kepada Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam).

Informasi Material mengenai Investasi,
Ekspansi, Divestasi, Akuisisi atau
Restrukturisasi Utang /Modal

Pada tahun 2014 Perseroan merencanakan untuk
membangun pabrik kaca lembaran dengan total kapasitas
produksi sebesar 210.000 ton per tahun dengan nilai
investasi sebesar USD 154,9 juta.

Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal  1 September
2014 Perseroan dan Asahi Glass Co., Ltd., Jepang telah
menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan
Pabrik Kaca lembaran dengan kapasitas 210.000 ton/tahun.

Seluruh fasilitas pabrik kaca milik Perseroan menggunakan
teknologi Asahi Glass Co., Ltd., Jepang yang merupakan
pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan
sebesar 43,86% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam
Perseroan. Dengan demikian kontraktor pembangunan pabrik
kaca di Cikampek, Jawa Barat akan ditunjuk oleh kelompok
usaha Asahi Glass Co., Ltd., Jepang, dengan perincian:

a) Investasi senilai USD 75,2 juta terkait dengan
kontraktor dan supplier pengadaan peralatan dan mesin
mesin akan ditetapkan oleh Asahi Glass Co., Ltd., Jepang
terkait dengan teknologi industri kaca yang akan
diimplementasikan pada pembangunan pabrik kaca di
Cikampek, Jawa Barat.

b) Investasi senilai USD 79,7 juta akan dilakukan oleh
kontraktor yang akan ditunjuk dari pihak yang tidak
terafiliasi dengan proses tender sesuai dengan spesifikasi
yang telah disetujui oleh Perseroan dan Asahi Glass Co.,
Ltd., Jepang.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya transaksi
Pembangunan pabrik kaca di Cikampek, Jawa Barat dengan
Asahi Glass Co., Ltd., Jepang (AGC) yang merupakan pihak
terafiliasi dikarenakan teknologi yang digunakan pada saat
ini menggunakan teknologi dari AGC. Bilamana pembangunan
pabrik kaca Perseroan dilakukan dengan pihak lain, maka

Perseroan harus terlebih dahulu mempelajari teknologi serta
spesifikasi pabrik kaca tersebut sehingga akan menjadi tidak
efektif dan efisien dari segi waktu pembangunan pabrik
hingga mulainya operasi, selain itu teknologi  yang dibeli dari
AGC merupakan teknologi khusus (proprietary technology)
sesuai dengan spesifikasi produk yang akan dihasilkan oleh
Perseroan.

Merujuk angka 1 huruf c butir 2) Peraturan No. IX.E.1
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep.
412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu (selanjutnya disebut Peraturan IX.E.1), pelaksanaan
pembangunan pabrik kaca di atas lahan milik Perseroan
termasuk dalam definisi transaksi sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan IX.E.1.

Mengingat Asahi Glass Co., Ltd., Jepang merupakan
pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan
43,86% dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam
Perseroan, transaksi pembangunan pabrik kaca lembaran
di Cikampek, Jawa Barat merupakan transaksi afiliasi
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1. Oleh
karenanya Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menunjuk KJPP Ihot Dollar & Raymond sebagai pihak
independen untuk melakukan penilaian kewajaran (fairness

opinion) transaksi antara Perseroan dan Asahi Glass
Co., Ltd., Jepang, sehubungan dengan pelaksanaan
pembangunan pabrik kaca lembaran di Cikampek, Jawa
Barat, dan dalam Laporan No. ID&R/PK/220814.01
tanggal 22 Agustus 2014 dinyatakan wajar untuk
dilaksanakan oleh Perseroan.

2. Mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal
3 September 2014 yakni 2 (dua) hari kerja setelah
ditandatangani Perjanjian Pelaksanaan Pembangunan
Pabrik Kaca lembaran dengan kapasitas 210.000
ton/tahun antara Perseroan dengan Asahi Glass Co.,
Ltd., Jepang.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Selama tahun 2014 tidak ada perubahan peraturan
perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap
Perseroan dan dampaknya terhadap laporan keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tahun 2014 tidak ada perubahan kebijakan akuntansi
yang disebabkan oleh pemberlakuan beberapa PSAK yang
dapat berdampak pada nilai laporan keuangan secara
material.
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TATA KELOLA PERUSAHAAN
Perseroan terus berupaya menanamkan prinsip-prinsip Tata
Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance

atau “GCG”) sebagai bagian dari budaya perusahaan dan
senantiasa dipelihara, dijaga dan terus ditingkatkan kualitasnya
dalam rangka pencapaian visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
Sebagai perusahaan publik, Perseroan memiliki komitmen
untuk senantiasa melaksanakan GCG serta menerapkan
prosedur dan kebijakan berdasarkan best practice.

Kebijakan-kebijakan yang ada di Perseroan selama ini pada
dasarnya diarahkan untuk memastikan bahwa Perseroan
telah bekerja untuk kepentingan para pemangku kepentingan
(stakeholders). Perseroan telah memberikan pedoman GCG
yang mengatur aspek-aspek utama dan bertujuan antara
lain mendorong dan meningkatkan pengelolaan Perseroan
secara profesional, transparan dan efisien, serta
memberdayakan
fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroan.

Organ Perseroan dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakannya senantiasa dilandasi nilai moral
yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, kesadaran dan tanggung jawab
sosial perusahaan terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungan
sekitar serta daya saing Perseroan yang kuat secara nasional
dan internasional.  Dengan menjunjung tinggi komitmen
untuk menjalankan GCG, Perseroan juga memperhatikan
kepentingan dari para stakeholders yang terkait di dalamnya.

Perseroan berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan
dan melaksanakan prinsip-prinsip GCG yang terdiri dari
Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Kemandirian
dan Kewajaran yang sudah menjadi pedoman bagi Perseroan
dalam menjalankan usahanya. Melaksanakan prinsip-prinsip
GCG berarti menerapkan praktek keterbukaan informasi
yang tepat waktu dan akurat, perlakuan yang sama terhadap
seluruh pemangku kepentingan, kejelasan fungsi dan
tanggung jawab dari organ Perseroan, tanggung jawab
kepada masyarakat, pengelolaan Perseroan secara
profesional tanpa adanya tekanan dari pihak tertentu serta
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Dengan pelaksanaan GCG secara terus menerus diharapkan
kepentingan seluruh Stakeholder dapat terlindungi dengan
baik dan dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

Dewan Komisaris

Uraian Pe laksanaan Tugas Dewan Komisar is
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris
bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi
dalam menjalankan pengurusan Perseroan dan memberikan
nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain
sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar atau
sebagaimana ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS.
Pada tahun 2014 Dewan Komisaris telah melakukan
tugasnya tersebut dengan melakukan kegiatan, antara lain:

1. Pada tanggal 21 Pebruari 2014, memberikan
persetujuan atas tindakan Direksi untuk memperoleh
fasilitas bank garansi dari The Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ Ltd., cabang Jakarta sebesar  Rp. 350
miliar terkait transaksi usaha Perseroan.

2. Pada tanggal 27 Pebruari 2014, menyetujui secara
bulat tindakan Direksi  untuk melakukan pembelian
sebidang tanah seluas 2.828 m2 dari PT Harapan
Anang Bakri & Sons yang terletak di Kawasan Industri
Karawang (KIIC), Kecamatan Teluk Jambe Timur,
Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat, Indonesia

3. Pada tanggal 14 Mei 2014, memberikan persetujuan
atas laporan kinerja Perseroan dari Direksi atas hal-hal
sebagai berikut:
a) Pembahasan mengenai Agenda RUPS tanggal 20

Juni 2014
b) Laporan hasil perkembangan kinerja kuartal I tahun

2014
c) Penjelasan kinerja unit usaha kaca lembaran dan

kaca otomotif.
d) Laporan investasi pada pabrik kaca otomotif

4. Pada tanggal 7 Juli 2014, memberikan persetujuan
kegiatan investasi yang dilakukan Direksi, terkait dengan
pembangunan  1 (satu) Lini kaca lembaran dan fasilitas
penunjangnya di atas lahan seluas ± 68 Ha yang terletak
di Desa Kalihurip, Tamelang dan Purwasari, Kecamatan
Cikampek, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat
dengan biaya sekitar USD 154,9 juta.

5. Pada tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisaris telah
melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh RUPS
untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja
& Rekan” untuk mengaudit buku-buku Perseroan tahun
buku 2014 dan  menentukan biaya jasa audit sebesar
USD 96.600.

6. Pada tanggal 16 Desember 2014, menyetujui Rencana
Kerja dan Anggaran Perseroan tahun 2015 termasuk
kegiatan Tanggung Jawab Sosial untuk tahun 2015 yang
disusun dan sampaikan oleh Direksi.

Susunan lengkap Dewan Komisaris berdasarkan hasil
keputusan RUPST Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal
20 Juni 2014,  dengan masa jabatan sampai dengan
penutupan RUPST pada tahun 2016 adalah sebagai
berikut:

Presiden Komisaris TAN PEI LING

Wakil Presiden Komisaris KIMIKAZU ICHIKAWA

Komisaris ANDI PURNOMO

Komisaris TAKEO TAKEI

Komisaris Independen BENYAMIN SUBRATA

Komisaris Independen HIDEYA TANAKA
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Prosedur dan Penetapan Remunerasi Anggota Dewan
Komisaris

Pada tanggal 20 Juni 2014 RUPST telah melimpahkan
wewenangnya kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan
besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi. Berdasarkan masukan dari Komite
Nominasi dan Remunerasi, pada tanggal 7 Juli 2014 bahwa
gaji dan/atau imbalan yang diterima oleh seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2014 sama dengan
tahun 2013, sehingga Keputusan Dewan Komisaris nomor
006/AMFG.COM/VI-2013 tanggal 3 Juni 2013 yang
mengatur mengenai gaji dan/atau tunjangan seluruh anggota
Direksi Perseroan berlaku juga untuk tahun 2014. Selama
tahun 2014  gaji dan/atau imbalan yang diterima oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris adalah sebesar
Rp 2.908 juta

Rapat Dewan Komisaris

Tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris diatur dalam
Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Dewan
Komisaris dapat dilakukan setiap waktu, dengan ketentuan:
a.  apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris;
b.  atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris; atau
c.  atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara.

Pada tahun 2014 anggota Dewan Komisaris telah
mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal
14 Mei 2014 dan 16 Desember 2014. Rapat tersebut
dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Direksi

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi merupakan Organ Perseroan yang bertugas dan
bertanggung jawab menjalankan pengurusan sesuai dengan
maksud dan tujuan Perseroan.

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Direksi. Berdasarkan keputusan
Rapat Direksi tanggal 25 Juni 2014 dan 1 Agustus 2014
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi adalah sebagai
berikut:

1.  Presiden Direktur bertanggung jawab untuk memimpin
dan mengkoordinasikan kegiatan dan tugas-tugas
anggota Direksi secara umum sekaligus selaku Chief

Executive Officer (CEO).

2.  Wakil Presiden Direktur bertanggung jawab untuk:
a. Membantu Chief Executive Officer (CEO) dan tugas-

tugas anggota Direksi secara umum.
b. Direktur Umum Corporate dan Bertanggung jawab

dalam mengelola mengkoordinasikan semua kegiatan
juga sebagai Direktur Chief Administrative Officer

(CAO) dan meningkatkan kegiatan di Monozukuri dan
Hitozukuri.

3. Direktur Unit Usaha Kaca Otomotif  bertanggung jawab
untuk mengelola dan mengawasi kegiatan unit Usaha
Kaca Otomotif, sebagai Chief Technology Officer (CTO)
dan Pemasaran Kaca Otomotif.

4. Direktur Unit Usaha Kaca Lembaran bertanggung jawab
untuk mengelola dan mengawasi kegiatan Unit Usaha
Kaca Lembaran dan Pemasaran Kaca Lembaran.

5.  Direktur Produksi Kaca Lembaran Pabrik Sidoarjo
bertanggung jawab untuk membantu mengelola
dan mengawasi kegiatan unit kaca lembaran di Sidoarjo
dan Proyek Khusus di Sidoarjo.

6.  Direktur Produksi Kaca Otomotif  bertanggung jawab
untuk membantu mengelola dan mengawasi Unit Usaha
kaca Otomotif serta Quality Assurance Office.

7. Direktur Produksi Kaca Lembaran Pabrik Jakarta
bertanggung jawab untuk membantu mengelola
dan mengawasi jalannya kegiatan unit Usaha Kaca
Lembaran di Jakarta dan Corporate Health Safety

Environment.

8.  Direktur Keuangan bertanggung jawab sebagai Corporate

Control & Finance, Chief Financial Officer (CFO) dan
Corporate MIS.

9.  Direktur Administrasi bertanggung jawab untuk mengelola
dan mengkoordinasikan semua kegiatan di bagian HRD
dan Administrasi, Corporate Administration, Sumber
Daya Manusia dan Purchase & Logistic Center.

10.Direktur  Independen bertanggung jawab untuk mengelola
dan mengawasi jalannya kegiatan di Corporate Affairs.

11.Direktur Non Executive bertanggung jawab untuk
menjembatani kepentingan antara pemegang saham
utama dan Perseroan.

Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan
Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang
mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan:
a. meminjam uang atas nama Perseroan;
b. meminjamkan uang Perseroan, kecuali kepada 

Karyawan Perseroan;

Tan Pei Ling, Presiden Komisaris
Kimikazu Ichikawa, Wakil Presiden Komisaris
Andi Purnomo, Komisaris
Takeo Takei, Komisaris
Benyamin Subrata, Komisaris Independen
Hideya Tanaka, Komisaris Independen

Nama dan Jabatan 14 Mei 16 Des

1
2
3
4
5
6

Hadir Tidak HadirX
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Nama dan Jabatan

Mampei Chiyoda, Presiden Direktur
Tjahjana Setiadhi, Wakil Presiden Direktur
Takashi Hirotsu, Direktur
Mitsuhiro Yoshikado, Direktur
Yoshiki Inoue, Direktur
Prasetyo Aji, Direktur
Emanuel David Satria Soetedja, Direktur
Yasushi Kawamoto, Direktur
Tjio Ferry Susanto, Direktur
Tatsuo Sugiyama, Direktur
Rusli Pranadi, Direktur Independen

Jun Jul

Periode Juni 2014 - Juli 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

b.

X

X

a.

Nama dan Jabatan

Mampei Chiyoda, Presiden Direktur
Tjahjana Setiadhi, Wakil Presiden Direktur
Takashi Hirotsu, Direktur
Mitsuhiro Yoshikado, Direktur
Yoshiki Inoue, Direktur
Prasetyo Aji, Direktur
Emanuel David Satria Soetedja, Direktur
Yasushi Kawamoto, Direktur
Rusli Pranadi, Direktur
Tjio Ferry Susanto, Direktur
Hiroaki Aimu, Direktur

Jan Feb Mar Apr Mei

Periode Januari 2014 - Mei 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 X

X

c. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
d. membebani hak tanggungan atau menggadaikan atau

dengan cara lain membebani barang tidak bergerak
Perseroan;

e. melakukan penyertaan modal dalam perusahaan lain
tanpa mengurangi izin dari pihak yang berwenang;

f. memperoleh atau memindahtangankan barang tidak
bergerak atau hak atas suatu perusahaan;

Harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris
atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh
Dewan Komisaris.

Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan
kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak. Untuk menjalankan
perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan
kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan
Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan
ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS
berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Prosedur dan Penetapan Remunerasi Anggota Direksi
Dengan Kinerja Perusahaan

Pada tanggal 20 Juni 2014, RUPST telah melimpahkan
wewenang untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan yang
diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Berdasarkan
masukan dari Komite Nominasi dan Remunerasi, pada
tanggal 7 Juli 2014 bahwa gaji dan/atau imbalan yang
diterima oleh seluruh anggota Direksi pada tahun 2014
sama dengan tahun 2013, sehingga Keputusan Dewan
Komisaris nomor 006/AMFG.COM/VI-2013 tanggal 3 Juni
2013 yang mengatur mengenai gaji dan/atau tunjangan
seluruh anggota Direksi Perseroan berlaku juga untuk tahun
2014. Selama tahun 2014  gaji dan/atau imbalan yang
diterima oleh seluruh anggota Direksi adalah sebesar
Rp 25.115 juta.

Dewan Komisaris dalam menentukan gaji dan/atau
tunjangan seluruh Anggota Direksi Perseroan selalu
memperhitungkan dari banyak faktor, salah satunya adalah
realisasi pencapaian Key Performance Indicator (KPI) dan
tingkat kesehatan Perseroan. Kinerja Perseroan yang baik
juga akan memberikan nilai tambah bagi penilaian kerja
Direksi Perseroan.

Rapat Direksi

Tata cara pelaksanaan Rapat Direksi diatur dalam Pasal 15
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu, dengan ketentuan :
a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota

Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota

Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih

Nama dan Jabatan

Mampei Chiyoda, Presiden Direktur
Tjahjana Setiadhi, Wakil Presiden Direktur
Naomasa Taniguchi, Direktur
Mitsuhiro Yoshikado, Direktur
Yoshiki Inoue, Direktur
Prasetyo Aji, Direktur
Emanuel David Satria Soetedja, Direktur
Yasushi Kawamoto, Direktur
Tjio Ferry Susanto, Direktur
Tatsuo Sugiyama, Direktur
Rusli Pranadi, Direktur Independen

Agu Sep Okt Nov Des

Periode Agustus 2014 - Desember 2014

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

c.

X X

Hadir Tidak HadirX

Selain rapat tersebut di atas, Direksi juga menghadiri rapat
bersama dengan Dewan Komisaris yang dilakukan pada
tanggal 14 Mei 2014 dan 16 Desember 2014.

Keputusan RUPS

Pada tanggal 20 Juni 2014, Perseroan telah melaksanakan
RUPST untuk tahun buku 2013. Pada RUPST tersebut telah
diambil beberapa keputusan yaitu:

pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10
(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara.

Direksi Perseroan mengadakan rapat rutin minimal sekali
dalam sebulan dan selalu memenuhi kuorum sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan, dengan tingkat kehadiran
sebagai berikut:
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1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan
Perseroan tahun buku 2013 termasuk didalamnya
Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “SIDDHARTA & WIDJAJA” (a member firm of

“KPMG International ”) dengan pendapat "Wajar Tanpa
Pengecualian" sebagaimana yang termuat dalam
laporannya tertanggal 27 Maret 2014 nomor L.13-
4324-14/III.27.001, serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit

et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
tersebut;

2. a.  Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan
tahun buku 2013 sebagai berikut:
i. Sebesar Rp 34,7 miliar atau sebesar 10,26%

dari laba bersih Perseroan tahun buku 2013,
dibagikan sebagai dividen tunai kepada para
pemegang saham Perseroan sehingga setiap
saham akan memperoleh dividen tunai sebesar
Rp 80,-

ii. Sebesar Rp 3,5 miliar dialokasikan dan dibukukan
sebagai dana cadangan wajib

iii. Sebesar Rp 300,1 miliar dibukukan sebagai laba
ditahan untuk kegiatan usaha Perseroan.

b.  Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan setiap dan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan kep
utusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
Perseroan, untuk memilih dan menetapkan Kantor
Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan Tahun
Buku 2014, serta menetapkan honorarium dan
persyaratan penunjukan lainnya.

4. a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang
akan berakhir masa jabatannya segera setelah
ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang mereka lakukan selama mereka
menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan sepanjang tindakan-tindakan
mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau
catatan-catatan Perseroan.

b. Mengangkat Naomasa Taniguchi dan Tatsuo
Sugiyama masing-masing sebagai Direktur.
Menetapkan Rusli Pranadi sebagai Direktur
Independen. Jabatan Direksi akan berakhir pada saat
penutupan RUPST pada tahun 2015. Sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah
ditutupnya RUPST adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Tan Pei Ling;
Wakil Presiden Komisaris : Kimikazu Ichikawa;
Komisaris : Andi Purnomo;
Komisaris : Takeo Takei;
Komisaris Independen : Benyamin Subrata;
Komisaris Independen : Hideya Tanaka;
dengan masa jabatan sampai dengan penutupan
RUPST pada tahun 2016.

Mulai 20 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014
susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Mampei Chiyoda;
Wakil Presiden Direktur : Tjahjana Setiadhi;
Direktur : Takashi Hirotsu;
Direktur : Mitsuhiro Yoshikado;
Direktur : Yoshiki Inoue;
Direktur : Prasetyo Aji;
Direktur : Emanuel David Satria 

 Soetedja;
Direktur : Yasushi Kawamoto;
Direktur : Tjio Ferry Susanto;
Direktur : Tatsuo Sugiyama;
Direktur Independen : Rusli Pranadi;

Sedangkan mulai 1 Agustus 2014 sampai dengan
penutupan RUPST pada tahun 2015 susunan Direksi
adalah sebagai berikut:

Direksi:
Presiden Direktur : Mampei Chiyoda;
Wakil Presiden Direktur : Tjahjana Setiadhi;
Direktur : Naomasa Taniguchi;
Direktur : Mitsuhiro Yoshikado;
Direktur : Yoshiki Inoue;
Direktur : Prasetyo Aji;
Direktur : Emanuel David Satria

Soetedja;
Direktur : Yasushi Kawamoto;
Direktur : Tjio Ferry Susanto;
Direktur : Tatsuo Sugiyama;
Direktur Independen : Rusli Pranadi;

c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
Perseroan, dengan hak substitusi ,  untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tentang
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan tersebut di atas dalam akta-akta yang
dibuat dihadapan Notaris, baik setelah ditutupnya
Rapat ini maupun pada saat atau setelah efektifnya
pengunduran diri dan atau pengangkatan anggota
Direksi sesuai keputusan tersebut, dan selanjutnya
memberitahukannya pada pihak yang berwenang,
serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.



PT ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk
34

Laporan
Tahunan

2014

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Komite Audit

Untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance

(GCG), Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pada
tahun 2001 dan masa tugas anggota Komite Audit tidak
lebih lama dari masa jabatan anggota Dewan Komisaris
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan
dapat dipilih kembali untuk hanya 1 (satu) periode berikutnya.
Komite Audit terdiri atas 4 (empat) orang anggota, termasuk
seorang Komisaris Independen Perseroan yang sekaligus
bertindak sebagai Ketua, serta 3 (tiga) orang anggota dari
pihak luar yang independen. Sesuai dengan Peraturan
Bapepam-LK No. IX.I.5 tahun 2012, seluruh anggota Komite
Audit tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham
Utama Perseroan.

Susunan keanggotaan Komite Audit terakhir berdasarkan
pada keputusan Dewan Komisaris No.001/AMFG.COM/V-
2013 tanggal 31 Mei 2013 adalah sebagai berikut:

1. Benyamin Subrata (Ketua)
Benyamin Subrata adalah Komisaris Independen
Perseroan yang merangkap sebagai Ketua Komite Audit.
Beliau menyelesaikan Pendidikan dibidang Teknik Mesin
dari Sussex University, Inggris. Selama lebih dari 30
tahun beliau aktif menangani bisnis di bidang konstruksi,
properti, asuransi, ritel, industri, pertambangan dan
ketenagalistrikan. Beliau menjabat sebagai Ketua
Komite Audit sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada tahun
2010 - 2013 dan tahun 2013 - 2016. Pada saat ini
Beliau juga menjabat sebagai Komisaris dan Direksi di
beberapa perusahaan yang tidak terafiliasi dengan
Perseroan.

2. DR. A. Partomuan Pohan, SH. LL.M (Anggota)
DR. A. Partomuan Pohan, SH. LL.M adalah alumni Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya (S1), alumni University of
Washington, Seattle-USA (S2) dan alumni Universitas
Airlangga (S3). Beliau menjabat sebagai Anggota
Komite Audit sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada tahun
2010 - 2013 dan tahun 2013 - 2016. Sejak tahun 1974
sampai Oktober 2011 beliau memimpin Kantor Notaris
dan PPAT ”Dr. A. Partomuan Pohan, SH. LL.M”. Kegiatan
Beliau yang masih aktif sampai dengan saat ini antara

5. a.   Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

b. Menetapkan besarnya gaji dan/atau tunjangan lain
bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan,
termasuk Komisaris Independen dalam mata uang
USD tidak melebihi jumlah USD 750.000 (setahun)
dan selanjutnya melimpahkan wewenang kepada
Rapat Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya
uang jasa/gaji bagi masing-masing anggota Dewan
Komisaris.

Semua keputusan RUPST pada tahun 2014 telah
direalisasikan oleh Perseroan.

lain sebagai Ketua Yayasan Pusat Pengkajian Hukum
Perseroan dan Kenotariatan (YPPHPN), anggota Dewan
Pakar Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta Sekretaris
Lembaga Komisaris dan Direksi Indonesia (LKDI) dan
Dosen Master Kenotariatan Universitas Indonesia.

3. Ir. Susanto (Anggota)
Ir. Susanto memiliki latar belakang pendidikan di bidang
Teknik Tenaga Listrik dari Universitas Trisakti, Jakarta
dan bekerja di Perseroan sejak tahun 1972, terakhir
menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1996
sampai dengan 2006. Beliau menjabat sebagai Anggota
Komite Audit sebanyak 2 (dua) periode, yaitu pada tahun
2010 - 2013 dan tahun 2013 - 2016.

4. Drs. Hariawan Pribadi (Anggota)
Hariawan Pribadi adalah alumni Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada. Beliau
memiliki latar belakang di bidang Akuntansi dan Keuangan.
Sejak tahun 1971 sampai 1976 beliau bekerja di
Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
Tahun 1976 sampai 1988 beliau menjadi Partner di
Kantor Akuntan Publik Hanadi Rahardja & co-member

firm Grant Thornton International dan pada tahun 1988
sampai 1998 sebagai Executive Partner pada Kantor
Akuntan Publik Hanadi Sudjendro & Rekan - member

firm dari KPMG. Tahun 1998 sampai 2002 sebagai
Executive Partner pada Kantor Akuntan Hanadi, Sarwoko
& Sanjaja - member firm dari Ernst & Young Global dan
tahun 2002 sampai 2004 sebagai Advisory Board pada
Kantor Akuntan Prasetio, Sarwoko & Sandjaja - member

firm dari Ernst & Young Global. Beliau menjabat sebagai
Anggota Komite Audit mulai tahun 2013 sampai dengan
2016.

Tugas Komite Audit

Komite Audit bertugas membantu Dewan komisaris dalam
melaksanakan fungsi pengawasan yang harus dijalankan
oleh Dewan Komisaris, sesuai dengan tugas dan tanggung
jawab sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite
Audit Perseroan, sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang
akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau
pihak otoritas antara lain Laporan Keuangan, Proyeksi
dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan
Perseroan.

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi
perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan
atas jasa yang diberikannya.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa
audit.
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Benyamin Subrata
Dr. A. Partomuan Pohan, SH, LL.M
Ir. Susanto
Drs. Hariawan Pribadi

Nama Posisi Jumlah Kehadiran

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

9
12
13
13
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5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan
oleh Corporate Internal Audit.

6. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses
akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.

7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan
Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan
Perseroan.

8. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit menjaga
kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Kebijakan Rapat Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit
mengadakan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah mengadakan
14 (empat belas) kali rapat, dengan kehadiran sebagai
berikut:

Agenda rapat Komite Audit selama tahun 2014 adalah
antara lain sebagai berikut:

1. Penelaahan terhadap rencana kerja Perseroan untuk
tahun 2014 yang telah dibuat oleh Direksi.

2. Penelaahan terhadap Laporan Keuangan Perseroan per
31 Desember 2013 bersama Perseroan (Corporate

Control & Finance) dan Auditor Eksternal.

3. Penelaahan terhadap hasil kegiatan pemeriksaan yang
dilakukan oleh Corporate Internal Audit (Audit Internal)
selama tahun 2013.

4. Penelaahan terhadap rencana dan realisasi Penjualan
Aset oleh Perseroan.

5. Penelaahan terhadap Opini Kewajaran dari Kantor Jasa
Penilai Publik atas rencana transaksi Investasi yang akan
dilakukan oleh Perseroan.

6. Penelaahan terhadap Kebijakan Keterbukaan Informasi
atas rencana transaksi Investasi Perseroan yang akan
dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

7. Penelaahan terhadap beberapa Peraturan dari Bursa
Efek Indonesia (IDX) yang telah diterbitkan pada tahun
2014.

8. Berkomunikasi langsung dengan Manajer Divisi
Maintenance Perseroan sebagai implementasi atas
Piagam Komite Audit terkait dengan Wewenang Komite
Audit.

9. Mendengarkan penjelasan dari Perseroan (Corporate

Affairs) dan memberikan saran terkait dengan Roadmap

Corporate Governance ASEAN Scorecard dan
membahas rancangan Peraturan dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

10.Penelaahan terhadap Management Letter dari Auditor
Eksternal dan memantau tindak lanjut tindakan perbaikan
yang telah dilakukan oleh Perseroan.

11.Penelaahan atas hasil usaha Perseroan pada tahun
2014.

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Komite Audit
bekerja sama dengan Corporate Internal Audit. Komite Audit
memberikan laporan setiap bulan yang tertuang di dalam
Minutes of Meeting kepada Dewan Komisaris, antara lain:

1. Pengelolaan Perseroan dalam tahun 2014 telah
mengikuti ketentuan undang-undang dan peraturan yang
berlaku.

2. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, telah dibuat
Perseroan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7
tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan dan
Keputusan No. KEP-347/BL/2012 tentang perubahan
atas Peraturan No. VIII.G.7.

3. Laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja, member
of KPMG International, berdasarkan Standar Auditing
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

4. Sistem pengawasan internal telah berfungsi secara
efektif.

Komite - Komite Lainnya

1. Komite Kepatuhan
Komite ini dibentuk oleh Dewan Komisaris pada tanggal
6 Juli 2005. Susunan keanggotaan terakhir berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris tanggal 31 Mei 2013,
dengan masa jabatan sampai dengan  penutupan RUPST
pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
• Mampei Chiyoda
• Tjahjana Setiadhi
• Yasushi Kawamoto
• Rusli Pranadi
• Tjio Ferry Susanto

Komite ini bertanggung jawab atas pelaksanaan
pentaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk peraturan internal
yang ada di dalam Perseroan.

Pada tahun 2014, Komite Kepatuhan telah mengadakan
mengadakan pertemuan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada
tanggal 18 Maret 2014 dan 11 Desember 2014 untuk
membahas mengenai berbagai hal yang berhubungan
dengan tingkat kepatuhan dalam menjalankan operasional
Perseroan dengan tingkat kehadiran 100%. Adapun
keputusan penting yang dihasilkan oleh Komite ini antara
lain:
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a.  Melakukan evaluasi atas penerapan kebijakan
kepatuhan terhadap peraturan baik Peraturan pasar
modal maupun peraturan Internal Perseroan.

b.  Melakukan evaluasi laporan pelanggaran karyawan
di tahun 2014 dan memberikan saran untuk
memperbaiki prosedur pemberian sanksi bagi
pelanggar.

c.  Memberikan saran agar setiap manajer diminta
melaporkan tingkat pelanggaran (bila ada) dan
tindakan korektif yang dilakukan pada masing-masing
bagian dan segera melaporkannya pada rapat
bulanan.

2. Komite Nominasi dan Remunerasi
Susunan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris tanggal 31
Mei 2013, dengan  masa jabatan  sampai dengan
penutupan RUPST pada tahun 2016. adalah sebagai
berikut:
• Tan Pei Ling
• Andi Purnomo
• Benyamin Subrata

Komite ini bertanggung jawab atas sistem dan struktur
penerimaan kompensasi yang berlaku di Perseroan.
Pada tahun 2014, Komite ini telah melakukan rapat 1
(satu) kali pada tanggal 7 Juli 2014 dengan tingkat
kehadiran 100%. Adapun keputusan penting yang
dihasilkan oleh Komite ini memberikan rekomendasi atas
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan
pembuatan kebijakan pemberian remunerasi untuk setiap
anggota Dewan Komisaris & Direksi.

3. Komite Manajemen Risiko dan Asuransi
Susunan keanggotaan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris tanggal 31 Mei 2013, dengan masa jabatan
sampai dengan  penutupan RUPST pada tahun 2016
adalah sebagai berikut:

• Mampei Chiyoda
• Tjahjana Setiadhi
• Takashi Hirotsu
• Mitsuhiro Yoshikado
• Prasetyo Aji
• E. David Satria Soetedja
• Yasushi Kawamoto
• Rusli Pranadi
• Tjio Ferry Susanto

Komite ini telah mengadakan pertemuan sebanyak 1
(satu) kali yaitu pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan
tingkat kehadiran 100%. Pada pertemuan tersebut
dibahas mengenai Progress Report serta Next Action

yang dilakukan pada tahun 2014 serta pembagian tugas
anggota komite untuk merancang kebijakan strategis
dan mengontrol risiko yang akan dihadapi Perseroan,
seperti risiko Operasional, Keuangan, Hukum, dan
Bahaya (hazard). Komite juga memberikan saran dan

rekomendasi kepada Dewan Komisaris berkenaan
dengan risiko atas aset dan kekayaan Perseroan yang
perlu diasuransikan.

4. Komite Eksekutif
Susunan keanggotaan berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris tanggal 31 Mei 2013, dengan masa jabatan
sampai dengan  penutupan RUPST pada tahun 2016
adalah sebagai berikut:

• Tan Pei Ling
• Andi Purnomo
• Mampei Chiyoda
• Tjahjana Setiadhi
• Takashi Hirotsu
• Mitsuhiro Yoshikado
• Yasushi Kawamoto
• Rusli Pranadi

Komite ini bertanggung jawab untuk menganalisa setiap
keputusan yang diambil oleh Direksi Perseroan. Komite
ini juga memberikan nasihat secara profesional mengenai
kebijakan usaha dan mengontrol keefektifan dari strategi
usaha Perseroan. Komite ini telah melakukan rapat 2
(dua) kali pada tahun 2014, yaitu pada tanggal 14 Mei
2014 dan 16 Desember 2014.

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Komite ini antara
lain adalah:
a.  Melakukan pembahasan sehubungan dengan tinjauan

hasil usaha kuartal pertama tahun 2014 dan kendala-
kendala yang dihadapi oleh Perseroan dan cara
mengatasinya; dan

b.  Melakukan pembahasan sehubungan dengan hasil
usaha kuartal ketiga dan melakukan evaluasi atas
rencana kerja dan anggaran tahun 2015.

Sekretaris
Perusahaan

Direksi telah menunjuk
C h r i s t o f o r u s  s e b a g a i
Sekretar is Perusahaan
berdasarkan Keputusan
Rapat  D i reks i  nomor
002/AMFG-BOD/04-2014
tanggal 30 April 2014,
penunjukan tersebut telah
dilaporkan kepada Bursa,
OJK dan institusi penunjang pasar modal lainnya pada
tanggal 13 Mei 2014 yang berlaku efektif sejak tanggal
20 Mei 2014.

Beliau merupakan alumni dari Universitas Tarumanagara
jurusan Manejemen tahun 1995, bergabung dengan
Perseroan sejak tahun 1999. Sebelum menjadi Sekretaris
Perusahaan telah menduduki berbagai macam posisi di
dalam Perseroan dan terakhir sebagai Assisstant Center

Manager pada bagian Pembelian dan Logistik.



Sekretaris Perusahaan diangkat oleh Direksi dan bertanggung
jawab kepada Direksi, setiap informasi yang disampaikan
oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan
informasi resmi dari Perseroan.

Secara umum tugas dari Sekretaris Perusahaan adalah:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;

2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;

3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam
pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk

ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan

tepat waktu;
c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum

Pemegang Saham; 
d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi

dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan

bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan
pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan
pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya,
Sekretaris Perusahaan telah mengikuti beberapa
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pelatihan dan kegiatan yang berhubungan dengan pasar
modal, seperti  Implementasi Roadmap Corporate

Governance ASEAN Scorecard, sosialisasi peraturan
yang diadakan oleh OJK, BEI dan AEI serta secara rutin
mengikuti kegiatan-kegiatan seminar yang dilakukan oleh
Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA).

Sepanjang tahun 2014, Perseroan telah menyampaikan
laporan yang diwajibkan secara tepat  waktu kepada OJK
dan BEI, melakukan laporan keterbukaan informasi
sehubungan dengan investasi yang dilakukan oleh
Perseroan dan menyelenggarakan Rapat Umum
Pemegang Saham dan Paparan Publik sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Corporate Internal Audit

Pengawasan dan Pengendalian Internal

Corporate Internal Audit dibentuk pada tanggal 21 Juni
2009 dengan Kepala Corporate Internal Audit Perseroan
dijabat oleh Patikkos Siahaan sesuai dengan Keputusan
Direksi No. 002/AMFG-BOD/05-2013 tertanggal 29 Mei
2013. Sebelumnya, fungsi pengendalian internal Perseroan
bernama Internal Control Group yang dibentuk Perseroan
pada tahun 2000.

Struktur dan Kedudukan Corporate Internal Audit

Fungsi pengawasan dan pengendalian internal Perseroan
dievaluasi oleh Corporate Internal Audit yang dipimpin oleh
seorang Kepala Corporate Internal Audit dan bertanggung-
jawab secara langsung kepada Presiden Direktur dan Wakil
Presiden Direktur Perseroan.

Automotive Glass General DivisionFlat Glass General Division Corporate

Corporate Internal Audit

Komite Audit

Direksi

Dewan Komisaris
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Profil Kepala Corporate

Internal Audit

Patikkos Siahaan, menjabat
sebagai Kepala Corporate

Internal Audit di Perseroan
sejak 1 Juni 2013. Sarjana
Akuntansi lulusan Sekolah
Tinggi Ekonomi Indonesia
tahun 1995. Lulus ujian
Negara Akuntansi untuk
Akuntan dengan nomor

(D-16317) pada tahun 1996,  bersertifikasi Qualified

Internal Auditor (QIA) pada tahun 2012 dan juga telah
bersertifikasi Chartered Accountant (CA) pada tahun 2013.
Selain itu pula beliau pernah menjabat sebagai Manajer
Finance dan Accounting pada Pabrik Perseroan di Cikampek.

Jumlah Pegawai dan Kompetensi
Corporate Internal Audit

Pada akhir Desember 2014, Corporate Internal Audit memiliki
3 (Tiga) orang anggota, termasuk 1 (satu) orang Kepala
Corporate Internal Audit.

Untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil
Corporate Internal Audit, Perseroan telah menyertakan
anggota Corporate Internal Audit dalam program sertifikasi
Qualified Internal Auditor (QIA) yang diadakan oleh Yayasan
Pendidikan Internal Audit (YPIA).

Piagam Corporate Internal Audit

Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.I.7 lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Nomor: KEP-496/BL/2008 tentang
Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal, Presiden Direktur dan Wakil Presiden
Direktur Perseroan telah menetapkan Piagam Unit Audit
Internal pada tanggal 10 November 2009 sebagai rincian
terhadap visi dan misi serta fungsi, tugas dan tanggung
jawab, wewenang dan lingkup kerja Corporate Internal Audit.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Sesuai dengan
Piagam Corporate Internal Audit

Corporate Internal Audit bertugas memberikan keyakinan
(assurance) dan konsultasi yang bersifat independen dan
obyektif untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki
operasional Perseroan, dengan cara melakukan pemeriksaan,
evaluasi, memberikan saran perbaikan dan meningkatkan
efektivitas pengendalian manajemen risiko dan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik sebagaimana yang tertuang pada
Piagam Corporate Internal Audit, mengenai tugas dan
tanggung jawab Corporate Internal Audit sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal
Tahunan

2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian
internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan
kebijakan Perseroan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan
efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional,
sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi
informasi dan segala aspek kegiatan Perseroan lainnya.

4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif
tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan
manajemen.

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan
tersebut kepada Presiden Direktur dan Wakil Presiden
Direktur Perseroan dan Dewan Komisaris.

6. Memantau, menganalisis dan melaporkan kepada
Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur Perseroan
atas pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan.

7. Bekerja sama dengan Komite Audit.

8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan
audit internal yang dilakukan oleh Corporate Internal

Audit.

9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Kegiatan Corporate Internal Audit pada tahun 2014

Corporate Internal Audit melaksanakan audit berdasarkan
Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT), antara lain :

Subyek Audit Periode

Januari - Februari
Maret - April

Juli
Juli - Agustus

September - November
November - Desember

Pembelian Umum di Pabrik FGGD Jakarta
Manajemen Kas di PT Auto Glass Indonesia
(Anak Perusahan)
Aktiva Tidak Ekonomis
Kas Kecil di 3 Pabrik Perseroan
Pembelian Umum di Pabrik FGGD Sidoarjo
Pembelian Umum di Pabrik AGGD Cikampek
Persediaan Suku Cadang di Pabrik AGGD Cikampek

May - Juni

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif merupakan
komponen penting bagi Perseroan dan menjadikannya
sebagai dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan
aman. Dengan SPI akan membantu Perseroan dalam hal
mekanisme pengawasan seperti menjaga aset, dampak
kerugian, dan kepatuhan terhadap perundangan.
Perseroan telah membuat SPI yang berlaku efektif dapat
membantu Perseroan akan informasi keuangan yang dapat
dipercaya, meningkatkan kepatuhan Perseroan terhadap
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta
mengurangi risiko terjadinya kerugian keuangan dan
operasional, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-
hatian.

Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Interen
Untuk mengevaluasi atas efektivitas SPI, Perseroan telah
membentuk Corporate Internal Audit (CIA) yang bertugas
sebagai Satuan Pengawasan Internal. Hasil evaluasi dari CIA
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menjadi salah satu dasar evaluasi Manajemen terhadap
efektifitas SPI dan untuk menentukan perbaikan dan
penyempurnaan sistem ataupun kebi jakan yang
memungkinkan Manajemen dapat secara lebih efektif
menjalankan kegiatan operasional Perusahaan sesuai
dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Sistem Manajemen Risiko

Sistem Manajemen Risiko Perusahaan

Sistem Manajemen risiko adalah bagian yang penting di
dalam tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan suatu
komitmen yang tinggi yang diwujudkan oleh Direksi melalui
tata kelola manajemen risiko. Pada saat ini Perseroan sudah
memiliki infrastruktur tata kelola manajemen risiko serta
elemen-elemen pendukung lainnya yang mendukung sistem
tersebut.

Risiko dan Cara Pengelolaannya

Komite Manajemen Risiko dan Asuransi Perseroan telah
mengelompokan 4 (empat) kategori risiko di dalam usaha
Perseroan, sebagai berikut:

1.  Risiko Operasional
Risiko Operasional mencakup pada pengelolaan risiko:
• Ketersediaan tenaga kerja
• Ketersediaan bahan baku dan energi
• Kualitas hubungan dengan warga sekitar pabrik

Perseroan telah melakukan pengelolaan terhadap
risiko operasional tersebut dengan melakukan
tindakan-tindakan, yaitu:

• Menata ulang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
kegiatan utama Perseroan.

• Melakukan efisiensi penggunaan energi dan bahan
baku.

• Meningkatkan kualitas hubungan yang harmonis
dengan warga sekitar melalui program community

development.
• Melakukan studi banding ke perusahaan lainnya

sehubungan dengan kegiatan operasional.

2.  Risiko Keuangan
Perseroan mengklasifikasikan risiko keuangan meliputi
antara lain fluktuasi nilai tukar mata uang asing,
perubahan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan keuangan, risiko pelanggaran dibidang
perpajakan dan komitmen dalam melaksanakan peraturan
Pasar Modal.

Untuk meminimalkan risiko tersebut, Perseroan terus
meningkatkan penjualan ekspor, sehingga pendapatan
Perseroan dalam bentuk mata uang asing dapat
terlindungi secara alami (Natural Hedging). Untuk
keperluan modal kerja, Perseroan juga telah mendapatkan
fasilitas kredit dari Bank yang dapat digunakan oleh
Perseroan pada saat diperlukan.

Perseroan juga selalu mengawasi dan memperhatikan
perkembangan hukum yang terkait dengan keuangan
agar dapat menanggulangi risiko-risiko keuangan yang
mungkin timbul.

3. Risiko Hukum
Untuk mengelola risiko hukum, Perseroan selalu
memastikan bahwa setiap kegiatan usahanya telah sesuai
dengan peraturan dan perundangan yang berlaku baik
di dalam dan luar negeri.

Perseroan terus melakukan evaluasi secara berkala akan
tingkat kepatuhan Perseroan dalam menjalankan
usahanya. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia
yang berpengalaman di bidang hukum dan menjalin
kerjasama dengan beberapa konsultan hukum. Perseroan
juga melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap
manajemen dan karyawan Perseroan mengenai
pengetahuan hukum dan melakukan sosialisasi peraturan-
peraturan baru yang terkait dengan kegiatan usaha
Perseroan.

4. Risiko Bahaya
Risiko Bahaya bisa terjadi setiap waktu dan Perseroan
memandang bahwa perlu perhatian khusus terhadap
hal ini.

Risiko tersebut antara lain adalah kesehatan dan
keselamatan kerja, bencana alam dan lingkungan.

Untuk menanggulangi hal tersebut, tahun 2014
Perseroan melakukan beberapa upaya diantaranya:
a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai

kesehatan dan keselamatan kerja secara intensif dan
bekelanjutan.

b. Melakukan penyuluhan kesehatan serta pengecekan
kesehatan secara berkala dan mengadakan donor
darah.

c. Menetapkan sistem pengukuran yang baku untuk
menganalisa limbah dan hasil pembuangan.

d. Membentuk Emergency Responses Team (ERT) dan
melakukan pelatihan simulasi keadaan darurat terkait
dengan tsunami dan gempa bumi.

Evaluasi Terhadap Tata Kelola Manajemen Risiko
Komite Manajemen Risiko dan Asuransi bersama dengan
Direksi melakukan evaluasi terhadap tata kelola
manajemen risiko berdasar hasil audit yang telah
dilakukan. Hasil evaluasi tersebut diinformasikan kepada
divisi-divisi terkait untuk ditindaklanjuti dan dilakukan
perbaikan.

Perkara Penting

Sepanjang tahun 2014, Perseroan tidak menghadapi perkara
penting yang material yang melibatkan anggota Dewan
Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan yang dapat
mempengaruhi kondisi Perusahaan.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Sanksi Administratif

Selama tahun buku 2014, Perseoan tidak pernah
mendapatkan sanksi administratif apapun yang dikenakan
kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi,
baik oleh otoritas pasar modal dan otoritas lainnya.

Tatanan Perilaku Dan Budaya Perusahaan

Perseroan telah memiliki Tatanan Perilaku sejak tahun 2002.
Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya semakin lama semakin
berkembang. Sebagai bagian dari Grup AGC Perseroan juga
telah mengadopsi prinsip-prinsip global dari Grup AGC sejak
tahun 2008. Penyempurnaan Tatanan Perilaku telah
dilakukan pada akhir tahun 2012.

Pokok-Pokok Tatanan Perilaku

Prinsip - prinsip yang dimuat dalam Tatanan Perilaku
Perseroan terdiri adalah sebagai berikut:

1. Landasan untuk Kepatuhan.

2. Persaingan Usaha yang Sehat dan Larangan Praktek
Monopoli.

3. Kesehatan dan Keselamatan di Tempat Kerja.

4. Lingkungan

5. Menghormati Hak Asasi Manusia

6. Mutu dan Keamanan Produk serta Pelayanan

7. Laporan dan Catatan

8. Perdagangan Orang Dalam Perusahaan

9. Aset Perusahaan dan Aset Pihak Ketiga serta Informasi
Rahasia

10. Benturan Kepentingan

11. Hadiah dan Jamuan

12. Hubungan dengan Pejabat Pemerintah dan Politisi

13. Pengawasan Perdagangan Internasional

14. Konfrontasi Dengan Kekuatan-kekuatan Anti Sosial

15. Sistem Audit

Pokok-Pokok Budaya Perusahaan

Dalam melaksanakan semua kegiatan baik dalam aktifitas
usaha maupun dalam berperilaku, Perseroan selalu
mengedepankan nilai-nilai yang sudah tertanam dari pendiri
Perseroan, yaitu:

1. Semangat Kepeloporan

2. Kejujuran dan Ketulusan

3. Semangat Kerjasama

4. Berpikir Kreatif

5. Bertanggung Jawab

Nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian bagi setiap karyawan
dan manajemen dalam menjalankan kegiatannya.

Sosialisasi Tatanan Perilaku dan Penegakannya

Perseroan terus melakukan sosialisasi Tatanan Perilaku
melalui media komunikasi yang dimiliki Perseroan. Dengan
sosialisasi tersebut diharapkan akan meningkatkan kepedulian
karyawan terhadap nilai-nilai yang berlaku di Perseroan.
Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang
melanggar Tatanan Perilaku akan diberikan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan
perusahaan yang berlaku.

Pemberlakuan Tatanan Perilaku

Tatanan Perilaku Perseroan ini berlaku untuk seluruh
karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Setiap
tahun, seluruh karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan selalu memperbaharui komitmennya untuk
mematuhi Tatanan Perilaku dengan menandatangani
Personal Certificate yang menyatakan bahwa telah
mengerti isi dari Tatanan Perilaku dan berkomitmen untuk
mentaatinya.

Program Kepemilikan Saham
Perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham oleh
karyawan dan/atau manajemen.

TATA KELOLA PERUSAHAAN
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Sistem Pelaporan Pelanggaran
(Whistleblowing System)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Tata Kelola
Perusahaan Yang Baik, Perseroan telah menyediakan Sistem
Pelaporan Pelanggaran atau di Perseroan biasa disebut
Layanan Pengaduan. Layanan ini ditujukan kepada para
karyawan & stakeholders Perseroan agar ikut berpartisipasi
dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap
pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi di dalam
lingkungan Perseroan.

Cara Penyampaian Laporan Pelanggaran

Untuk menyampaikan laporan pelanggaran Perseroan telah
menyediakan fasilitas-fasilitas untuk melaporkan segala
bentuk pelanggaran dan penyimpangan yang dapat merugikan
Perusahaan melalui beberapa sarana, antara lain:
• SMS : 0815 898 9999
• Email : pengaduan@amfg.co.id
• Faksimili : (021) 6983 7578
• Surat tertulis ke alamat Perseroan

Perlindungan Bagi Pelapor

Setiap stakeholders dipersilahkan untuk memberikan laporan
mengenai adanya penyimpangan yang terjadi di Perseroan.
Perseroan memberikan perlindungan kepada pihak yang
melaporkan terjadinya penyimpangan dan pelanggaran.
Informasi yang disampaikan kepada Layanan Pengaduan
harus dapat dipertanggungjawabkan agar tidak menimbulkan
adanya fitnah pada pihak terlapor.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penanganan dan Pihak yang Mengelola Pengaduan

Setiap informasi dan laporan yang disampaikan dari karyawan
atau stakeholders, Perseroan telah membentuk Compliance

Team yang bertugas menangani dan mengelola informasi
dan laporan yang disampaikan. Compliance Team akan
bertindak sesuai dengan Standard Operation Procedure

(SOP) Layanan Pengaduan Perseroan. Compliance Team

akan berusaha menyelidiki semua laporan yang masuk secara
adil dan menyeluruh serta akan mengambil tindakan-tindakan
yang tepat. Hasil dari penyelidikan tersebut akan disampaikan
kepada Komite Kepatuhan dan juga pihak pelapor yang
memberikan informasi tersebut.

Hasil Dari Penanganan Pengaduan

Selama tahun 2014 Perseroan telah menerima beberapa
informasi dan laporan yang disampaikan melalui Layanan
Pengaduan. Perseroan telah menindaklanjuti pengaduan
tersebut dan melakukan tindakan-tindakan koreksi
yang diperlukan. Namun demikian Perseroan memandang
bahwa pemanfaatan fasilitas ini masih perlu ditingkatkan.
Perseroan akan terus melakukan sosialisasi atas layanan
pengaduan ini.

In House training mengenai “Overview of ASEAN Corporate Governance Scorecard ”
bekerjasama dengan Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Berawal tahun 1971 merupakan pabrik kaca lembaran
dengan menggunakan teknologi fourcoult  di Ancol, Perseroan
telah tumbuh selama lebih dari 43 tahun bersama bangsa
Indonesia. Kini, teknologi tersebut telah digantikan dengan
teknologi float untuk menghasilkan banyak produk di wilayah
usaha Perseroan. Karena itu, dampak kegiatan usaha
Perseroan terasa di seluruh nusantara. Dengan pengaruh
besar ini, Perseroan memanggul tanggung jawab yang besar
pula. Perseroan telah memahami dinamika ekonomi,
masyarakat dan lingkungan sehingga kami yakin bahwa
keberhasilan Perseroan saling berkaitan dengan kekuatan
Indonesia.

Perseroan menyadari pentingnya memberi dan berbagi,
bukan semata untuk meningkatkan reputasi, tetapi membantu
kami terus tumbuh, berkembang, dan memberikan manfaat
berkesinambungan bagi pemangku kepentingan. Bagi kami,
tanggung jawab sosial Perseroan tidak terpisahkan dari
bisnis.

Sejak bertahun-tahun, Perseroan telah memulai upaya
memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat. Upaya ini
telah Perseroan mulai jauh sebelum adanya tuntutan akan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social

Responsibility - CSR) serta sebelum dipopulerkannya petunjuk
pelaksanaan CSR. Karena itu tanggung jawab sosial
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan
bisnis Perseroan. Setiap aspek bisnis dilakukan dengan
bertanggung jawab sehingga menciptakan dampak positif
bagi masyarakat. Perseroan percaya, bila semua unsur
masyarakat termasuk dunia usaha, bersungguh-sungguh
dalam meningkatkan dampak positif dari setiap kegiatan,
maka dunia akan menjadi lebih indah.

Dalam menjalankan kegiatan CSR, Perseroan menetapkan
kebijakan CSR yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan CSR di seluruh pabrik Perseroan yang berlokasi di
Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek, yaitu :

1. Dukungan untuk generasi penerus
Mendukung pengembangan generasi muda sebagai
generasi penerus yang memiliki masa depan dan
membantu mereka mewujudkan cita-citanya.

2. Hidup harmonis dengan masyarakat sekitar
Menjalin hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan
masyarakat sekitar dan memberdayakan kelompok
masyarakat secara berkelanjutan.

3. Melestarikan lingkungan hidup
Menjaga kelestarian dan memberikan kontribusi dalam
menanggulangi masalah lingkungan hidup dan
menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan.

Biaya Kegiatan CSR

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan bahwa dalam
setiap kegiatan CSR Perseroan diwajibkan untuk membuat
rencana anggaran biaya serta mendapat persetujuan oleh

Dewan Komisaris agar program-program tersebut dapat
berjalan dengan lancar, maka selama tahun 2014 Perseroan
telah mengeluarkan biaya sekitar Rp 1 miliar atau hampir
sama dengan biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk
kegiatan-kegiatan CSR pada tahun 2013.

Tanggung Jawab Lingkungan Hidup
Sejalan dengan Misi Perseroan “Membangun dunia menjadi
tempat hidup yang lebih baik”, maka Perseroan wajib turut
serta dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Untuk
itu, Perseroan menempatkan komitmen terhadap lingkungan
hidup maupun lingkungan sosial sebagai hal yang utama dan
tidak terpisahkan dari kegiatan operasi Perseroan. Untuk
mewujudkannya, Perseroan melengkapi kegiatan operasi
dengan dokumen pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan
ketentuan seperti Dokumen Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup (AMDAL/ANDAL) maupun dokumen
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Tujuannya adalah untuk
memperkirakan dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan
operasi, mengevaluasi serta mencari solusi yang tepat untuk
menanggulangi. Dengan demikian, pelaksana kegiatan
memiliki panduan mengelola dampak lingkungan di setiap
lokasi operasi Perseroan.

Selain itu, untuk menunjukan peran Perseroan sebagai warga
yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan
hidup yang lebih baik, Perseroan mempunyai 5 pokok
kebijakan lingkungan sebagai panduan dalam menjalankan
kegiatan usahanya, yaitu:

1. Melakukan peningkatan berkelanjutan berdasarkan
Sistem Manajemen Lingkungan (SML) yang terintegrasi.

2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan
lingkungan.

3. Melakukan langkah-langkah pengurangan dampak
lingkungan dan mencegah pencemaran.

4. Mengembangkan produk, teknologi, pelayanan dan
fasilitas yang ramah lingkungan.

5. Berkomunikasi secara aktif mengenai aktifitas lingkungan
dengan para pemangku kepentingan.

Sesuai dengan kebijakan usaha Perseroan tahun 2014
untuk Lingkungan yaitu “Kontribusi yang berkesinambungan
untuk Bumi melalui kegiatan-kegiatan yang ramah lingkungan”.
Kegiatan ramah lingkungan (Green Activities) oleh Perseroan
dijabarkan dengan istilah 3G, yakni Green Factory, Green

Operation dan Green Product. Penjabaran dari konsep 3G
tersebut dijabarkan oleh Perseroan sebagai berikut:

GREEN FACTORY

Sudah menjadi komitmen Perseroan untuk menerapkan
konsep Green Factory pada seluruh lingkungan pabriknya.
Untuk mendukung terciptanya pabrik Perseroan yang ramah
lingkungan, maka perwujudan Green Factory tersebut
tercermin secara langsung pada lingkungan pabrik Perseroan
dimana banyak ditanami pepohonan yang rindang dan
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tanaman hias sehingga menjadi sangat asri. Penanaman
pohon-pohon tersebut dilakukan oleh karyawan beserta
keluarganya sejak tahun 2010 dan terus dilakukan
pemantauan perkembangannya. Selain itu, saluran-saluran
air di lingkungan Perseroan juga terdapat beberapa jenis
ikan yang dapat terlihat langsung dengan mata telanjang
sebagai sarana pemantauan kualitas air. Bila ikan dalam
saluran air tersebut dalam kondisi sehat dan segar
mengindikasikan kualitas saluran air tidak mengandung
bahan kimia yang berbahaya. Pabrik dan ruang kerja juga
memiliki sirkulasi udara dan cahaya matahari yang cukup
baik. Beberapa lampu penerangan di dalam dan luar ruangan
sudah menggunakan LED sehingga akan menjadi lebih hemat
dan tahan lama.

Selain penanaman pohon di lingkungan pabrik, Perseroan
yang berlokasi di pabrik Jakarta bersama instansi pemerintah
dan warga sekitar pabrik juga menanam pohon buah yang
lokasinya tidak jauh dari pabrik. Saat ini pohon-pohon buah
tersebut telah menghasilkan buah yang dimanfaatkan oleh
warga sekitar.

Dalam kegiatan penilaian PROPER periode 2013-2014
pabrik Perseroan di Jakarta, Cikampek, dan Sidoarjo
mendapatkan penghargaan PROPER BIRU dari Kementerian
Lingkungan Hidup, hal ini menunjukkan bahwa ketiga pabrik
Perseroan  tersebut telah mematuhi peraturan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku.

GREEN OPERATION

Dalam menjalankan operasional pabrik, setiap karyawan
dituntut untuk berinovasi dan berfikir kreatif untuk
menghasi lkan daya saing yang kompetit i f  dan
keberlangsungan usaha Perseoan yang ramah lingkungan.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Untuk mendukung konsep Green Operation, Perseroan
menggunakan Natural Gas (NG) dalam menjalankan
operasional pabrik kaca lembaran. Dengan menggunakan
NG, emisi yang dikeluarkan akan menjadi lebih bersih dan
ramah terhadap lingkungan apabila dibandingkan dengan
menggunakan minyak bakar. Perseroan juga berusaha untuk
mengurangi unit emisi CO2 melalui beberapa cara diantaranya
dengan:

1. Mengurangi konsumsi bahan bakar
2. Memperbesar cullet ratio

3. Meningkatkan efisiensi dalam proses pengiriman
4. Meningkatkan produktifitas, dan
5. Mengurangi utilitas
6. Penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan

Kegiatan-kegiatan Perseroan terkait dengan Green

Operation, yaitu Program Daur Ulang antara lain:

Pengelolaan Sampah
Penerapan 3R atau Reuse, Reduce, dan Recycle hingga kini
masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani
sampah baik pada industri maupun lingkungan masyarakat.
Perseroan dalam mengelola sampah juga mengadopsi
program 3R tersebut. Reuse berarti menggunakan kembali
sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama
ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala
sesuatu yang mengakibatkan sampah, seperti penggantian
material packing dari box kayu menjadi pallet besi, dimana
setelah pengiriman pallet besi akan dipergunakan kembali.
Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah
menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat, seperti
penggunaan kembali cullet sisa proses produksi menjadi
bahan baku. Dengan menerapkan program 3R maka kegiatan

Penamanan 1.000 batang pohon mangrove di Kawasan Eco Wisata Mangrove, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

pengelolaan sampah pada Perseroan akan memberikan
manfaat karena sampah yang telah dipilah akan lebih mudah
untuk diproses dan didistribusikan untuk pembuatan produk
yang bermanfaat.

Dalam mengelola sampah Perseroan telah melakukan
beberapa kegiatan, antara lain:

1. Perseroan menyediakan tempat sampah pada setiap
ruang kerja dan ruang terbuka dengan 3 kategori yaitu
sampah Non B3, sampah logam dan sampah B3.

2. Perseroan menyediakan Tempat Penyimpanan
Sementara (TPS) limbah B3 yang dihasilkan dari proses
produksi yang telah memiliki izin dari BPLHD. Selanjutnya
limbah-limbah tersebut diangkut oleh perusahaan yang
memiliki ijin (manifest) dari Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan untuk diangkut, diolah dan dikelola.

3. Perseroan bekerjasama dengan masyarakat di sekitar
pabrik untuk mendaur ulang sampah kertas agar dapat
diproses kembali menjadi produk yang bermanfaat serta
mendaur ulang sampah daun kering agar dapat diproses
menjadi pupuk kompos.

Pengelolaan Air
Untuk mengurangi penggunaan air PAM pada operasionalnya,
pabrik Perseroan yang berlokasi di Jakarta telah melakukan
proses daur ulang air buangan dari prosess pendinginan
peralatan dan pencucian kaca serta dicampur dengan air
laut yang dijadikan sebagai bahan baku untuk diolah kembali
menjadi air bersih dengan menggunakan teknologi “Reverse

Osmosis /RO”. Dari proses hasil air RO tersebut menghasilkan
air bersih yang dapat digunakan kembali sebagai air pendingin
peralatan dan pencucian kaca selama proses produksi
berlangsung.

Selama tahun 2014 pabrik kaca lembaran Perseroan di
Jakarta telah menghasilkan air daur ulang dari proses RO
sebanyak   374.743 M3 dimana pada tahun 2013 air daur
ulang yang digunakan sebanyak 279.073 M3 atau dengan
kata lain mengalami peningkatan dalam penggunaan air
daur ulang. Penggunaan air daur ulang tersebut dapat
mengurangi pemakaian air PAM sebesar 59%. Angka ini
mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan
dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 30%. Ini
menunjukan telah terjadi peningkatan kuantitas dalam
proses pengelolaan air dari proses RO pada tahun 2013
dan 2014.

Sedangkan untuk pengelolaan air limbah, pabrik kaca
lembaran Perseroan yang berlokasi di Jakarta dan Sidoarjo
telah dilengkapi dengan fasilitas Instalasi Pengelolaan Air
Limbah (IPAL). Pada IPAL, limbah cair diolah melalui berbagai
proses untuk menghilangkan atau mengurangi bahan-bahan
pencemar (polutan) yang terkandung dalam limbah sehingga
tidak melebihi baku mutu. Perseroan juga secara berkala
melakukan pengetesan uji laboratorium dan pelaporan limbah
cair kepada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
(BPLHD) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(KLH). Untuk pabrik kaca otomotif yang berlokasi di Cikampek,

pengelolaan air limbahnya dilakukan melalui fasilitas IPAL
yang dimiliki oleh Kawasan Industri Bukit Indah Industrial
Park, dan hasilnya juga dilaporkan secara berkala kepada
BPLHD setempat & KLH.

Untuk menunjukan indikasi kualitas air yang berasal dari
buangan air operasional tidak melebihi baku mutu, maka
kualitas air tersebut dilakukan pengecekan pada BPLHD
secara berkala selain itu melalui bagian Health Safety &

Environment (HSE) dan QC laboratorium Perseroan selalu
secara rutin melakukan pengecekan kualitas air pada
laboratorium milik Perseroan.

Kampanye Hemat Energi
Selain kegiatan daur ulang dan pengelolaan air, Perseroan
juga melakukan kampanye hemat energi sebagai program
mendorong budaya hemat listrik, air dan kertas melalui
pemasangan stiker dan spanduk pada objek-objek terkait
baik di dalam maupun di luar ruangan pada seluruh lokasi
pabrik.

Sertifikasi Bidang Lingkungan dan Manajemen Mutu
Dalam menjalankan Misi Perseroan “Membangun dunia
menjadi tempat hidup yang lebih baik” yang diselaraskan
dengan salah satu kebijakan CSR Perseroan “Melestarikan
Lingkungan Hidup” Perseroan terus berusaha meningkatkan
kepedulian terhadap lingkungan dengan mengikuti standar
internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
Salah satu sistem yang dapat digunakan dalam mencapai
penerapan SML adalah ISO 14001:2004. Dengan sistem
ini, Perseroan dapat memastikan bahwa proses
yang dilaksanakan dan produk yang dihasilkan telah
memenuhi komitmen terhadap lingkungan, terutama
pentaatan terhadap peraturan di bidang lingkungan,
pencegahan pencemaran dan komitmen terhadap
perbaikan berkelanjutan.

Pabrik Perseroan yang berlokasi di Jakarta, Sidoarjo
dan Cikampek telah mendapatkan sertifikasi bidang
lingkungan yaitu ISO 14001:2004 sejak tahun 2005 dan
terakhir dilakukan audit ISO 14001:2004 pada bulan
April 2014 oleh DNV Malaysia yaitu suatu lembaga
independen penyelenggara audit ISO yang diakui secara
internasional.

Perseroan menyadari begitu pentingnya sistem manajemen
lingkungan pada pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan,
untuk meningkatkan pelaksanaan SML Perseroan telah
menjadikan pelatihan ISO 14001:2004 sebagai pelatihan
wajib bagi seluruh karyawan Perseroan. Untuk terus menjaga
kesinambungan perbaikan SML Perseroan meminta
karyawan untuk memperhatikan beberapa hal dalam
kebijakan ISO 14001, yaitu:

1. Karyawan harus mengetahui kebijakan lingkungan.
2. Karyawan harus mengetahui program-program

lingkungan di Departemennya masing-masing.
3. Karyawan harus mentaati peraturan/prosedur yang

terkait dengan lingkungan.
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4. Menyampaikan masukan-masukan atau ide-ide mengenai
perbaikan lingkungan di tempat kerjanya masing-masing.

5. Turut berpartisipasi dalam audit lingkungan yang dilakukan
secara rutin.

6. Berusaha keras untuk mencegah pencemaran lingkungan
di tempat kerjanya masing-masing.

GREEN PRODUCT

Tuntutan pasar dan konsumen akan produk yang ramah
lingkungan saat ini terus meningkat, Perseroan terus
menyikapi hal ini secara serius dengan menciptakan produk
hijau atau “Green Product”. Pengertian dari Green Product

sendiri adalah sebuah produk yang dibuat/dihasilkan harus
memenuhi syarat ramah lingkungan. Saat ini konsumen
sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam menggunakan
produk-produk yang ramah lingkungan yang bebas dari unsur-
unsur kimia yang dapat membahayakan kesehatan dan
lingkungan.

Sejalan dengan pemahaman tersebut Perseroan telah
meluncurkan produk-produk kaca lembaran yang ramah
lingkungan. Perseroan telah mengeluarkan produk ramah
lingkungan dengan merek Sunergy. Kaca Sunergy mempunyai
beberapa keunggulan yaitu mempunyai sifat ramah lingkungan
dan hemat energi. Jenis kaca ini mempunyai pantulan cahaya
yang rendah dan hemat energi karena adanya double coating

pada permukaan kaca yang membuat udara panas dari luar
ke dalam ruangan bisa diminimalkan sehingga energi listrik
untuk air conditioner (AC) bisa dihemat. Selain itu, Perseroan
juga telah memperkenalkan merek Lacobel untuk kaca
interior. Lacobel sendiri merupakan kaca interior dengan
pilihan warna-warni yang beraneka ragam dan mempunyai
refleksi tinggi. Cat warna yang digunakan oleh Lacobel tidak
mengandung logam berat atau zat kimia yang dapat merusak
lingkungan.

Perseroan mempelopori produk kaca ramah lingkungan
pertama di dalam negeri, produk kaca cermin Perseroan
dengan merek Miralux dan Dantalux adalah adalah produk-
produk kaca interior tanpa timbal (copperless) dan lebih
tahan korosi. Ini merupakan produk yang berbeda dengan
produk yang ada di pasaran khususnya di dalam negeri.
Perseroan berharap produk-produk ramah lingkungan yang
dihasilkan Perseroan dapat memenuhi tren permintaan
konsumen akan Green Products seiring dengan kebijakan
Pemerintah yang mulai memperkenalkan konsep Green

Building dan Green Architecture dalam industri konstruksi
dan properti.

Perseroan bekerjasama dengan Green Building Council

Indonesia (GBCI) merupakan lembaga independen dan nirlaba
(non-for profit) yang berkomitmen penuh terhadap pendidikan
masyarakat dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik
lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan
global yang berkelanjutan, melakukan seminar-seminar dan
pelatihan kepada pemangku kepentingan meliputi profesional
bidang jasa konstruksi, kalangan industri sektor bangunan
dan properti serta masyarakat peduli lingkungan tentang

PRAKTIK KETENAGAKERJAAN

Tak dapat dipungkiri Perseroan bahwa Sumber Daya Manusia
yang handal menjadi salah satu penentu utama keberhasilan
Perseroan sampai saat ini. Mengelola hampir dari 3.000
karyawan tentunya merupakan tantangan tersendiri bagi
Perseroan. Namun dengan komitmen tinggi dari semua
lapisan karyawan dengan filosofi “We are in the same board,

we are AMG” Perseroan yakin kualitas sumber daya manusia
dapat terus ditingkatkan dan memberikan kontribusi positif
bagi kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan mengintegrasikan strategi sumber daya manusia
dengan perencanaan bisnis dan kepemimpinan organisasi
yang didukung dengan langkah-langkah penguatan Perseroan
untuk mendapatkan karyawan/bakat terbaik, aplikasi budaya
berbasis kinerja, proses pengembangan kader pemimpin
masa depan, menciptakan ikatan afiliasi yang kuat dengan
karyawan (engagement) dan membina hubungan industrial
yang erat, yang keseluruhannya dirangkul dengan budaya
perusahaan yang kuat.

Untuk menjaga keselarasan perubahan lingkungan dan
organisasi dalam menghadapi persaingan di tingkat global
yang berkembang cepat, Perseroan memperkuat
komitmennya pada konsistensi dan kesinambungan
pelaksanaan berbagai program peningkatan kualitas sumber
daya manusia. Program pengembangan kompetensi
kepemimpinan, sejak tahap awal, dirancang dengan
pertimbangan yang komprehensif dan berjenjang, mulai dari
penguasaan kompetensi dasar, penguasaan kemampuan
manajerial dan kepemimpinan dengan ragam sarana
pengembangan yang bervariasi yang mencakup program
pelatihan, mentoring, rotasi, pengembangan karir, pembinaan
kepemimpinan (leadership coaching) dan sesi umpan balik
serta diperkuat dengan konten budaya perusahaan. Berbagai
proses pengembangan kemampuan sumber daya manusia
tersebut ditujukan untuk menghasilkan pemimpin yang muncul
dari dalam perusahaan (groom from within) dengan karakter
pribadi yang seimbang, baik pengetahuan, pengalaman dan
kompetensinya.

Dalam menjalankan Praktik Ketenagakerjaan Perseroan
selalu berpegang pada Undang-Undang Ketenagakerjaan
dan peraturan pelaksanaannya. Hak dan kewajiban
karyawan Perseroan diatur dalam Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat
Pekerjanya. PKB tersebut mempunyai batas waktu dan
selalu diperbaharui oleh Serikat Pekerja dan Perseroan
dan disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hubungan
yang harmonis antara Perseroan dan Serikat Pekerja
juga selalu ditingkatkan dengan menanamkan hubungan
asas kemitraan, kedewasaan dan saling percaya.

produk yang dihasilkan Perseroan yang ramah lingkungan
mulai dari bahan baku, proses produksi dan hasil produksi.



Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa
memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait
ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan
(PP) maupun dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang
diantaranya berisi tentang tidak mempekerjakan anak di
bawah umur, memberikan upah di atas upah minimal sesuai
dengan upah minimum provinsi/kota/kabupaten
(UMP/UMK) disetiap wilayah usaha Perseroan dan tidak
memberikan perbedaan perlakuan atas dasar suku, ras,
agama, golongan maupun gender dan kondisi fisik.

Perseroan selalu mengevaluasi setiap tahun tingkat kenaikan
upah minimum untuk disesuaikan dengan kondisi ekonomi
saat ini. Selain evaluasi, Perseroan juga memberikan bentuk
pengakuan terhadap karyawan, Perseroan memberikan
promosi secara adil kepada karyawan yang berprestasi.
Setiap tahun Perseroan secara rutin memberikan
penghargaan Employee Model kepada karyawan yang dipilih
secara seleksi serta memberikan penghargaan Monthly

Insentive setiap bulannya kepada karyawan berdasarkan
kinerja terbaiknya.

Selain imbalan moneter berupa gaji, karyawan Perseroan
juga berhak atas berbagai fasilitas dan kemudahan yang
membuat hidup lebih sejahtera dan berkembang. Seluruh
karyawan tetap mendapatkan fasilitas kesehatan untuk
perawatan mata, rawat inap di rumah sakit dan rawat jalan.
Selain itu, Perseroan memberikan bekal life skills untuk
menjamin kesejahteraan karyawan setelah memasuki masa
pensiun.
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KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Perseroan mempunyai komitmen dan kesadaran untuk selalu
patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang kesehatan, keselamatan kerja
dan lingkungan hidup. Perseroan telah memiliki buku
manual Aturan-Aturan Dasar Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang berlaku bagi seluruh karyawan dan manajemen
Perseroan. Tujuan diterbitkannya aturan tersebut agar
setiap karyawan dapat memahami dan mempraktikan
pedoman/aturan dasar keselamatan dan kesehatan kerja
dengan benar sehingga tidak mengalami kecelakaan kerja.
Selain itu Perseroan juga mempunyai slogan mengenai
Praktik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yaitu
“Hentikan Produksi/Kegiatan Bila Tanpa Jaminan
Keselamatan & Kesehatan Kerja”. Sedangkan kebijakan K3
Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dari Risk Assesment untuk
mempromosikan penggunaan SMK3 yang efektif,

2. Melanjutkan tradisi kegiatan keselamatan kerja dengan
tidak membuatnya sebagai kegiatan rutin yang berulang,

3. Memperlakukan bawahan sebagai anggota keluarga dan
menjamin keselatannya ditempat kerja. Megembangkan
prinsip dasar keselamatan dari peralatan dan terus
melakukan perbaikan lingkungan kerja,

4. Melaksanakan kegiatan K3 sebagai bagian dari kegiatan
produksi dengan memberikan dukungan yang diperlukan
bagi manajemen lini,

5. Mematuhi semua perundangan dan persyaratan yang
terkait K3,

6. Menggerakan partisipasi proaktif dari karyawan dalam
semua kegiatan K3, melalui interaksi dan komunikasi
yang terbuka, jujur dan adil di tempat kerja.

Untuk mendukung kebijakan tersebut pada tahun 2014
Perseroan telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

Kampanye “Safety First”

Safety is Basic sudah menjadi budaya pada Perseroan.
Dalam menjalankan kegiatannya Perseroan selalu
mengedepankan keamanan dan keselamatan, artinya tidak
akan ada produksi kalau tidak ada jaminan keamanan dan
keselamatan. Untuk meningkatkan kesadaran karyawan
akan pentingnya keselamatan kerja, Perseroan secara terus
menerus mengingatkan pentingnya Safety dalam setiap
aktifitas. Himbauan tentang keselamatan disampaikan melalui
papan-papan pengumuman, running text, meeting pagi dan
sore hari, pelatihan wajib bagi seluruh karyawan melalui
Safety Simulator dan sarana komunikasi lainnya.

Sebelum memulai pekerjaan Karyawan Perseroan selalu
melakukan “Kiken Yochi” (prediksi bahaya) dan Tool Box

Meeting (TBM) dengan cara melakukan pemeriksaan
terhadap lingkungan pekerjaan. Walaupun Perseroan telah
melakukan upaya untuk menghilangkan kecelakaan kerja,
namun pada tahun 2014 masih terdapat kecelakaan yang
cukup serius yang dialami oleh rekanan bisnis Perseroan
yang berlokasi di Sidoarjo.

Simulasi Kondisi Darurat

Pada tahun 2014, Perseroan telah melakukan serangkaian
kegiatan simulasi untuk mengantisipasi terjadinya bencana
alam dan kondisi darurat, seperti banjir, gempa bumi,
kebocoran Heavy Oil, SO2 dan kebakaran. Tujuan dari kegiatan
simulasi tersebut adalah untuk melatih setiap karyawan
dalam menghadapi bencana alam dan keadaan darurat,
serta untuk mengevaluasi fasilitas dan sistem komunikasi
dalam kondisi darurat.

Simulasi dilakukan dengan membuat beberapa skenario
seperti kebakaran pada gedung Perseroan, bagaimana
sistem evakuasi melalui pintu darurat menuju meeting point,
berapa waktu yang diperlukan untuk mengevakuasi seluruh
karyawan yang berada di dalam lokasi kerja hingga ke meeting

point. Simulasi ini diperlukan agar bila benar-benar terjadi
bencana diharapkan seluruh karyawan sudah memiliki
pengetahuan yang cukup untuk melindungi diri dan
lingkungannya.

Safety Patrol

Untuk memastikan bahwa kondisi aman di lingkungan kerja
berjalan dengan baik dan setiap karyawan menjalankan
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prosedur keamanan dan keselamatan, maka setiap harinya
pimpinan di setiap bagiannya wajib melakukan patrol. Selain
itu juga dilakukan Safety & 5R Patrol yang dilakukan oleh
manajemen setiap bulannya dengan lokasi-lokasi yang
berbeda. Selanjutnya dibuatkan laporan dan evaluasi atas
temuan di lapangan untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan
dengan bagian HSE dan bagian terkait.

Selain Safety Patrol yang dilakukan internal, Safety

Assessment juga dilakukan oleh pihak eksternal, khususnya
untuk Perseroan yang berlokasi di Cikampek, dimana Safety

Assessment dilakukan oleh customer Perseroan. Pada tahun
2014 ini Perseroan masuk dalam kandidat nominasi untuk
menerima penghargaan dari pihak eksternal (Astra
International & TMMIN) sebagai perusahaan yang mempunyai
kinerja baik dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan
Kerja.

Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan
Kerja (SMK3)

Perseroan yang berlokasi usaha di Jakarta bekerjasama
dengan Sucofindo sebagai auditor eksternal independen
untuk melakukan pre-eliminary audit atas pelaksanaan
kegiatan Kesehatan dan keselamatan kerja yang bertujuan
untuk memastikan  bahwa Sistem Manajemen Kesehatan
dan Keselamatan Kerja telah berjalan dengan baik sesuai
dengan yang ditetapkan. Hasil dari kegiatan tersebut,
Perseroan diminta untuk melakukan perbaikan dan
pengembangan di beberapa bagian agar mendapatkan
penilaian maksimal. Sebagai bentuk apresiasi Perseroan
akan mendapatkan sertifikasi SMK3 dari Kementerian
Ketenagakerjaan.

Kesehatan Bagi Karyawan

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan bagi seluruh
karyawan, Perseroan aktif mengambil tindakan-tindakan
pencegahan yang dapat merugikan kesehatan karyawan.
Perseroan bekerja sama dengan beberapa Rumah Sakit
memberikan penyuluhan-penyuluhan dan seminar secara
berkala tentang penyakit-penyakit yang sering terjadi di
masyarakat.

PENGEMBANGAN SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memberdayakan individu atau kelompok komunitas pada
masyarakat dengan memberikan keterampilan menjadi salah
satu cara Perseroan untuk mengembangkan dan
memberdayakan masyarakat agar menjadi lebih mandiri.
Untuk itu Perseroan telah melakukan kegiatan pemberdayaan
masyarakat antara lain:

Program Beasiswa

Salah satu peran aktif Perseroan untuk meningkatkan kualitas
dan sarana pendidikan bagi masyarakat, Perseroan secara
berkala memberikan bantuan secara langsung kepada dunia
pendidikan. Bantuan tersebut diberikan dalam bentuk
beasiswa biaya pendidikan maupun peralatan sekolah untuk
tingkat PAUD dan Sekolah Dasar di sekitar lokasi usaha
pabrik Perseroan di Sidoarjo dan Cikampek. Selain itu sejak
tahun 1985 sampai sekarang, setiap bulan Perseroan
membantu penyaluran beasiswa yang diberikan oleh Yayasan
Asahi Glass Indonesia (YAGI) untuk tingkat SLTA (SMKN 56
Jakarta) dan beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia
(Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Institut
Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya).

Setiap tahun Perseroan juga secara rutin melakukan
pemeriksaan kesehatan kepada seluruh Karyawan seperti
rontgen, pemeriksaan urine, darah, tekanan darah dan lain-
lain. Perseroan juga menyediakan Poliklinik beserta dengan
dokter dan paramedisnya pada setiap lokasi pabrik Perseroan.
Fasilitas tersebut bertujuan agar karyawan dapat diberikan
layanan secara cepat baik dalam kondisi normal atau darurat.

Untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran, satu kali
dalam seminggu karyawan Perseroan mengadakan olah
raga bulu tangkis, tenis lapangan, futsal dan senam pagi
yang dipandu oleh instruktur aerobic yang didatangkan secara
khusus.

Perseroan juga telah mendaftarkan karyawannya pada Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) yang meliputi jaminan kecelakaan kerja,
jaminan meninggal dan jaminan hari tua.

Karyawan Perseroan beserta keluarga melakukan kegiatan Eco Fun Bike
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YAGI adalah sebuah Yayasan yang merupakan lembaga non
profit yang tujuannya memberikan bantuan beasiswa kepada
mahasiswa/i dan pelajar yang terbaik dan terpilih. YAGI
didirikan pada 5 Juli 1983 oleh Asahi Glass Co., Ltd., Jepang
dan PT Asahimas Flat Glass Tbk. Sejak berdirinya hingga kini
YAGI telah memberikan bantuan rutin setiap tahun yang
dikhususkan kepada pelajar setingkat SLTA dan Perguruan
Tinggi.

Pada tahun 2014 YAGI telah memberikan beasiswa kepada
40 pelajar SMKN 56 Jakarta dan 54 mahasiswa/i dari
beberapa Perguruan Tinggi di Indonesia (Universitas
Indonesia, Institut Teknologi Bandung dan Institut Teknologi
Sepuluh Nopember, Surabaya). Jumlah bantuan yang
diberikan pada tahun 2014 sebesar Rp 220 Juta.

Story Telling dan Donasi Buku untuk PAUD

Pendidikan bagi anak adalah merupakan hal utama untuk
masa depan generasi penerus bangsa. Untuk itu kita wajib
memberikan  perhatian bagi mereka. Oleh karena itu, pada
bulan Ramadhan tahun 2014 Perseroan bekerjasama
dengan Pustaka Lebah mengadakan kegiatan mendongeng
(stroty telling) dan donasi buku untuk PAUD serta buka puasa
bersama bagi warga masyarakat di Desa Tamelang dan
Purwasari, Cikampek. Kegiatan ini mendapat antusias yang
sangat tinggi dari warga, mengingat kegiatan mendongeng
sudah semakin langka, seiring dengan kemajuan teknologi
yang ada saat ini. Semoga buku-buku yang diberikan oleh
Perseroan dapat bermanfaat bagi anak-anak PAUD sebagai
generasi penerus bangsa.

Budidaya Ikan Lele

Penyaluran Beasiswa YAGI kepada Perguruan Tinggi dan SLTA

Pemberian bantuan kepada masyarakat oleh perwakilan Perseroan - pabrik kaca lembaran di Sidoarjo
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Seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat untuk
meningkatkan gizi yaitu melalui kebutuhan makan ikan air
tawar khususnya ikan lele, maka pada tahun 2014, Perseroan
terus mengembangkan program budidaya ikan lele yang
sudah berjalan di masyarakat sekitar pabrik Perseroan di
Sidoarjo. Hal ini terlihat dengan adanya penambahan kolam
baru bagi warga di sekitar pabrik Perseroan. Perseroan
melihat potensi masyarakat untuk budidaya ikan lele cukup
baik dan dapat terus berkembang. Untuk budidaya ikan lele
bantuan yang diberikan oleh Perseroan adalah dalam bentuk
pembukaan lahan dengan perataan tanah, pengairan,
pembuatan kolam lele dan gudang pakan, pelatihan dan
pemeliharaan, pemberian benih induk yang terdiri dari jenis
phyton dan sangkuriang dan target pemasarannya. Perseroan
bekerjasama dengan Badan Ketahanan Pangan Kabupaten
Sidoarjo secara berkala melakukan pembinaan budidaya
kepada para peternak. Perseroan berharap masyarakat
dapat memanfaatkan lahan yang tidak terpakai pada
lingkungannya sehingga akan timbul kolam-kolam lele baru
yang tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pembuatan Batako

Pertumbuhan pembangunan properti pada sebagian besar
wilayah Cikampek dan sekitarnya membuat kebutuhan akan
bahan bangunan semakin meningkat. Kesempatan yang baik
tersebut dimanfaatkan oleh beberapa warga yang berada
di Desa Purwasari untuk mengembangkan pembuatan
batako. Perseroan memberikan bantuan renovasi tempat
dan penyediaan mesin listrik untuk pembuatan batako
tersebut. Selain itu Perseroan juga memberikan pelatihan
pembukuan sederhana untuk memudahkan administrasi
pencatatan kegiatan usaha mereka.

Perseroan berharap pembuatan batako ini dapat terus
berkembang di masyarakat sehingga dapat menyerap jumlah
tenaga kerja yang lebih banyak dan hasilnya dapat lebih
ditingkatkan yang tentunya akan berimbas pada pendapatan
masyarakat.

Budidaya Jamur

Seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran
masyarakat akan makanan sehat, maka Perseroan
bekerjasama dengan kelompok petani Jamur merang. Jamur
merang adalah salah satu jamur yang dikenal dan disukai
masyarakat dan dibudidayakan oleh petani. Tak dipungkiri

lagi, prospek budidaya jamur sangat bagus, bahkan sampai
sekarang, pasar lokal saja kekurangan bahan makanan
tersebut. Melihat potensi pasar dan minat masyarakat di
sekitar pabrik Perseroan di Cikampek, Perseroan membantu
masyarakat sekitar untuk melakukan budidaya jamur merang.
Bantuan yang diberikan Perseroan adalah dalam mendirikan
bangunan sebagai tempat pembudidayaan jamur merang,
Perseroan juga memberikan bantuan bahan-bahan yang
digunakan untuk proses pembibitan jamur merang. Hasilnya
panen jamur merang sudah berjalan dan Perseroan juga
melihat hasil panen tersebut cukup baik. Perseroan berharap
akan ada pembibitan-pembibitan jamur merang baru bagi
masyarakat, khususnya di sekitar pabrik Perseroan sehingga
dapat membantu program pemerintah dalam hal
pengentasan pengangguran serta sebagai pendapatan
masyarakat.

Pelatihan Pembuatan Kue

Perseroan yang berlokasi di Sidoarjo berkerjasama dengan
Ibu PKK warga sekitar pabrik mengadakan pelatihan
pembuatan kue. Masyarakat diajarkan bagaimana cara
mengolah kue agar mempunyai kualitas, cita rasa, tampilan
dan kebersihan yang baik serta dapat menghitung harga
pokoknya dan diharapkan dapat menambah pendapatan
warga sekitar.

Penanaman Pohon Mangrove dan Eco Fun Bike

Kesadaran manusia untuk melestarikan lingkungan sudah
semakin tinggi agar keberlangsungan hidup manusia dan
makhluk hidup lainnya di bumi terus terjaga maka diperlukan
upaya yang kuat untuk melestarikan alam ini. Untuk itulah
dalam rangka memperingati hari Pohon sedunia yang jatuh
pada tanggal 21 Nopember,  Perseroan pada 22 Nopember
2014 bekerjasama dengan komunitas otomotif Chevrolet
Spin Indonesia (CSI) melakukan penamanan 1.000 batang
pohon mangrove di Kawasan Eco Wisata Mangrove, Pantai
Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sebelum dilakukan penanaman
pohon mangrove, Perseroan beserta karyawan dan keluarga
melakukan kegiatan sepeda santai yang menempuh jarah
lebih kurang 15 kilometer. Dengan dilakukannya kedua
kegiatan tersebut, Perseroan berharap bumi semakin lestari
untuk warisan anak cucu kita.

Pemberian bantuan pendidikan kepada murid Sekolah Dasar di Sidoarjo



BANTUAN SOSIAL LAINNYA

Bantuan sosial yang diberikan oleh Perseroan tidak hanya
dalam bentuk pemberdayaan saja, namun masih banyak
yang telah dilakukan Perseroan kepada masyarakat baik
untuk lingkungan sekitar ataupun masyarakat yang lebih
luas. Bantuan sosial tersebut antara lain bantuan kaca untuk
tempat ibadah, bantuan kegiatan keagamaan seperti Hari
Raya, bantuan untuk anak yatim, bantuan kegiatan hari
kemerdekaan, bantuan korban banjir, donor darah secara
berkala dan lain-lain.

TANGGUNG JAWAB PRODUK PERSEROAN
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian
kepada konsumen terhadap mutu, jumlah, dan keamanan
barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar sehingga
konsumen merasa nyaman dan aman dalam memakai suatu
barang atau jasa yang diperolehnya. Perseroan sebagai
produsen kaca sangat memberikan perhatian yang tinggi
terhadap standar mutu dari produk yang dihasilkan.
Perseroan berusaha keras untuk melakukan kontrol terhadap

kualitas produk yang dihasilkannya sehingga memenuhi
standar mutu yang ada untuk menghindari kerugian yang
harus ditanggung oleh konsumen baik dari segi kesehatan
maupun keselamatan.

Untuk menjaga konsistensi standar mutu produk yang
dihasilkan oleh Perseroan, Perseroan telah mendapatkan
sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu standar internasional yang
digunakan untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu
produknya baik barang (goods) maupun jasa (service), agar
mutu produk tersebut sesuai dengan persyaratan pelanggan,
atau persyaratan lain, maupun sesuai standar mutu yang
telah ditetapkan oleh Perseroan didukung oleh Laboratorium
yang baik bersertifikasi ISO 17025.

Pabrik Perseroan yang berlokasi di Jakarta dan Sidoarjo
telah mendapatkan sertifikasi bidang mutu yaitu ISO
9001:2008 sejak tahun 1996 dan selalu dilakukan audit
setiap tahun oleh lembaga independen yang diakui
internasional. Audit ISO 9001:2008 telah dilakukan pada
pabrik kaca lembaran Perseroan yang berlokasi di Jakarta
pada tanggal 18-19 September 2014 sedangkan untuk
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Kegiatan CSR Perseroan yang diberikan  untuk masyarakat sekitar pabrik  Perseroan di Jakarta, Sidoarjo dan Cikampek



pabrik kaca lembaran yang berlokasi di Sidoarjo telah dilakukan
audit pada tanggal 16-17 September 2014. Audit tersebut
dilakukan oleh Buerau Veritas Certification Indonesia yaitu
suatu lembaga independen penyelenggara ISO yang diakui
oleh internasional. Dengan melakukan penerapan ISO
9001:2008 diharapkan kepercayaan pelanggan akan jaminan
dan kualitas produk Perseroan akan terus meningkat
sehingga dapat meningkatkan citra positif bagi Perseroan.
Selain melakukan kontrol terhadap standar mutu produk,
Perseroan juga memberikan informasi produk kepada
konsumen secara tepat dan bijaksana. Informasi yang
disampaikan mencakup 3 hal, yaitu:

1. Dukungan Tehnis (Technical Support)
Memberikan informasi tentang data teknikal kaca
Perseroan dan aplikasinya pada bangunan tujuannya
agar konsumen dapat mengetahui jenis kaca yang sesuai
dengan kebutuhan mereka.

2. Informasi Produk (Product Information)
Memberikan informasi tentang jenis-jenis kaca yang di
produksi oleh Perseroan, sehingga pelanggan dapat
memiliki gambaran untuk memilih kaca sesuai dengan
kebutuhan mereka.

3. Ketersediaan Produk (Product Availability)
Memberikan informasi ketersediaan produk dan
merekomendasikan kontak distributor/dealer sesuai
dengan jenis kaca yang diinginkan.

SARANA, JUMLAH DAN PENANGGULANGAN
ATAS PENGADUAN KONSUMEN

Untuk menangani keluhan dan pertanyaan dari konsumen
mengenai produk Perseroan, Perseroan menyediakan sarana
melalui surat elektronik (email marketing) , IT Claim system

berbasis internet dan website yang dapat digunakan oleh
konsumen. Selain itu Perseroan juga menyediakan Marketing

Direct Line kepada konsumen, sehingga konsumen dapat
berinteraksi secara langsung untuk mengetahui produk
Perseroan, baik itu data teknis, info distributor dan lain-lan.
Dengan interaksi secara langsung Perseroan berupaya
mempererat hubungan antara Perseroan dengan para
konsumen dan pelanggan sehingga Perseroan dapat secara
langsung memberikan respon atas aspirasi dan ekspektasi
konsumen. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan
kepuasan konsumen terhadap produk-produk Perseroan.

Dengan adanya fasilitas tersebut Perseroan dapat
memperoleh informasi dari konsumen mengenai keluhan,
pertanyaan, saran/masukan dan tingkat kepuasan terhadap
layanan yang diberikan oleh Perseroan.
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TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan
PT Asahimas Flat Glass Tbk  tahun 2014 telah dimuat secara lengkap dan bertanggungjawab atas kebenaran

isi laporan tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2015
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