
PERINGATAN

Layaknya memulai bisnis sendiri, investasi ke 
bisnis-bisnis melalui platform LandX memiliki 
risiko kerugian yang dapat menyebabkan 
kehilangan sebagian maupun seluruh modal 
yang diinvestasikan.

Anda tidak boleh membeli saham melalui 
platform LandX kecuali Anda siap 
menanggung kerugian dari uang yang telah 
Anda investasikan seandainya perusahaan 
yang anda investasikan mengalami kerugian.



Berizin dan
di awasi oleh

ASM1
PT Anargya Sinar Maritim



DISCLAIMER

PT Numex Teknologi Indonesia (“LandX” atau “Penyelenggara”) 
bertindak sebagai layanan urun dana bersama, dengan mempertemu-
kan Pemilik Dana (“Pemodal”) dan pihak pemilik usaha (“Penerbit”). 
Pada layanan urun dana ini, timbulnya hubungan perdata terjadi apa-
bila Pemodal sepakat untuk membeli saham yang ditawarkan oleh 
Penerbit, sehingga segala risiko yang timbul dari hubungan tersebut 
akan menjadi tanggung jawab masing-masing pihak. 

Investasi saham merupakan aktivitas berisiko tinggi. Harap meng-
gunakan pertimbangan ekstra dalam membuat keputusan untuk 
membeli saham. LandX tidak memaksa Pemodal untuk membeli 
saham sebagai investasi. Semua keputusan pembelian merupakan 
keputusan independen oleh pengguna. 

Risiko yang timbul dari hak sebagai Pemodal untuk menerima dividen 
dari Penerbit merupakan risiko yang wajib ditanggung oleh Pemodal 
sesuai kebijakan dividen Penerbit. Lebih lanjut, LandX TIDAK BER-
TANGGUNG JAWAB terhadap risiko kerugian dan gugatan hukum 
serta segala bentuk risiko lain yang timbul, baik sekarang maupun di 
kemudian hari, atas segala kesepakatan dan keputusan jual beli saham 
yang telah disepakati antara sesama Pemodal dan antara Pemodal 
dengan Penerbit. Otoritas Jasa Keuangan bertindak sebagai regulator 
dan pemberi izin, bukan sebagai penjamin investasi.

Semua data yang tersaji di dalam prospektus ini diperoleh dari 
Penerbit dan data sekunder faktual penunjang. Keputusan pembelian 
saham, sepenuhnya merupakan hak dan tanggung jawab Pemodal 
(investor). Dengan membeli saham di LandX berarti Anda sudah 
menyetujui seluruh syarat dan ketentuan serta memahami semua 
risiko investasi termasuk risiko kehilangan sebagian atau seluruh 
modal.

Pemodal wajib mempelajari bisnis model dan seluruh potensi risiko 
dalam rangka pendanaan langsung melalui Platform LandX.
Oleh karenanya bagi Pemodal yang belum memiliki pengetahuan 
atau berpengalaman pada investasi pasar saham, disarankan untuk 
terlebih dahulu mengerti proses bisnis dari layanan urunan dana.



RINGKASAN
INDUSTRI



Indonesia adalah negara yang memiliki kepulauan ter-
banyak di Dunia, yang dikelilingi oleh lautan dan perairan 
yang sangat luas, sehingga Indonesia dikenal oleh sumber 
daya alam di bidang kemaritiman. Hasil tersebut menjadikan 
Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya laut yang
berlimpah.

Sebagai negara maritim, Indonesia mempunyai keunggulan 
seperti, perairan laut yang sangat luas dengan kedalaman 
yang bervariasi membuatnya menghasilkan berbagai tipe 
ekosistem yang kaya sumber daya alam laut, dimanfaatkan 
untuk pariwisata, perhubungan, perikanan, perdagangan dan 
industri, serta memiliki mangrove yang luas dan juga terumbu 
karang yang beragam.

Berdasarkan keunggulan tersebut membuat Indonesia memi-
liki potensi yang sangat baik kedepannya dalam kemaritiman. 
Kekayaan hasil laut Indonesia membuat sebagian mata 
pencaharian penduduk indonesia berhubungan dengan laut 
seperti nelayan. Selain dari hasil ikan di lautan, penduduk
Indonesia juga melakukan budi daya ikan di daerah pesisir,
hal ini merupakan solusi yang efektif agar dapat memenuhi 
permintaan masyarakat akan makanan laut serta spesies ikan 
lainnya yang terus meningkat. Dengan budi daya membuat 
masyarakat dapat terjamin oleh ketersediaan hasil laut secara 
terus menerus.

Budi daya hasil laut juga dapat menjadi sumber pendapatan, 
karena kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi 
makanan sehat terus meningkat sehingga permintaan 
makanan laut juga semakin bertambah. Bahkan permintaan 
ini tidak hanya lokal tetapi juga dikirimkan ke negara lain.



Banyaknya permintaan tersebut, membuat proses budi daya 
membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit, sehingga 
dengan adanya budi daya dapat membuka lapangan kerja.

Semakin meningkatnya permintaan hasil laut, sehingga
memerlukan banyak kapal penangkapan untuk beroperasi. 
Penangkapannya pun menerapkan prinsip pengelolaan 
perikanan yang sesuai dengan kesepakatan internasional 
supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga. Sesuai dengan 
data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), potensi 
lestari sumber daya ikan Indonesia yaitu 12,54 juta ton per 
tahun dengan total nilai ekonomi sebesar 20 miliar dolar 
Amerika Serikat per tahun. Berdasarkan jumlah tersebut, 
ketentuan internasional yang diperbolehkan untuk di
manfaatkan sekitar 10 juta ton per tahun, atau 80% dari 
seluruh potensi lestari.

Sedangkan KKP memproyeksikan tahun lalu produksi 
perikanan tangkap mencapai 8,02 juta ton. Berdasarkan
data dan gambaran potensi tersebut, pengembangan usaha 
penangkapan ikan masih belum optimal, tetapi prospek 
kedepannya sangat baik karena mengingat sektor perikanan 
dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jika produksi 
kapal dalam negeri bertambah maka produktivitas perikanan 
tangkap pun ikut meningkat serta dapat membuka lapangan 
kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran
Indonesia.

Selain itu, agar penangkapan ikan lebih terpantau KKP juga 
memperkuat pengawasan penangkapan ikan dengan mene-
rapkan Vessel Monitoring System (VMS), E-Logbook, observer 
on board, dan penguatan integrasi perizinan pusat daerah 
maupun pendataan di pelabuhan perikanan.



Selama masa Pandemi COVID di Indonesia, banyak bisnis 
yang terkena dampak dan mengalami kerugian. Efek tersebut 
tidak terjadi pada bisnis ekspor perikanan, bahkan hasil laut 
diperoleh nelayan pada saat berlayar akan diekspor guna 
untuk memenuhi kebutuhan pangan dari sektor perikanan 
dan kelautan.

Meskipun adanya peraturan berbeda yang diterapkan peme-
rintah selama masa pandemi, hal ini justru menunjukan ting-
kat produksi perikanan tangkap tetap mengalami kenaikan 
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat 
agar dapat memenuhi permintaan dari sektor perikanan dan 
kelautan. Sebagai salah satu sektor yang penting untuk 
menunjang sektor pangan. Hasil perikanan tangkap menjadi 
bahan pangan berprotein tinggi yang dapat menjaga dan 
memperkuat daya tahan tubuh masyarakat.

Terdapat beragam hasil laut di Indonesia, salah satunya yang 
memiliki potensi menjanjikan dan telah menjadi perhatian
komoditas ekspor perikanan Indonesia yaitu cumi-cumi.
Hal ini dikarenakan cumi memiliki potensi yang cukup
bagus juga kualitas yang dimiliki sangat baik dengan hasil 
tangkapan yang tinggi. Agar pengelolaan cumi dapat 
berkembang dengan maksimal maka diperlukannya prinsip 
pengelolaan perikanan tangkap yang baik dan bertanggung 
jawab. Salah satunya dengan menerapkan prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.



Berbekal dari pengalaman tim selama lebih dari 10 tahun di 
bidang perkapalan penangkapan ikan, membuat Anargya 
Sinar Maritim dapat menjadi salah satu perusahaan yang
akan berinovasi dalam industri perkapalan penangkapan
ikan di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip transparansi,
kreativitas serta dampak positif menjadikan Anargya Sinar 
Maritim memiliki pengelolaan yang cukup baik dan ber-
tanggung jawab.

Memiliki visi menjadi perusahaan perkapalan penangkapan 
ikan yang mempunyai daya saing dalam tingkat kelola, 
management dan reporting yang efektif, akurat dan
profesional yang belum dimiliki oleh perusahaan sejenis
lainnya. Hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaannya 
yang cukup baik dan bertanggung jawab serta memiliki 
hasil tangkapan dengan kualitas cukup baik yang dapat
memenuhi permintaan pasar.

Selain mempertahankan visi Anargya Sinar Maritim yang 
mempunyai daya saing, di tengah pandemi seperti saat ini 
Anargya Sinar Maritim juga tetap menerapkan protokol
kesehatan agar kualitas tangkapan tetap terjaga kebersihan 
dan juga kesegarannya.

Mempunyai misi untuk membangun tim kerja yang memili-
ki tingkat kekeluargaan dan rasa saling memiliki antar stake-
holder dan menjalankan core value perusahaan.

ANARGYA
SINAR MARITIM



Kapal yang digunakan Anargya Sinar Maritim sudah sesuai 
dengan standar, beberapa diantaranya yaitu:

Kayu yang sering disebut dengan istilah Yellow Balau atau 
Balau ini banyak ditemukan di Indonesia, Filipina hingga
Malaysia. Di Indonesia sendiri, kayu ini banyak dipasok dari 
hutan di Kalimantan. Kemudian jenis kayu anti rayap yang 
satu ini dapat tumbuh hingga 40 meter dengan diameter 
hingga 120 cm.

Memiliki tampilan warna kuning kecoklatan, bengkirai dapat 
kering dalam waktu mulai 12 hari hingga 1 bulan pada suhu 
normal. Kayu ini memiliki tekstur yang cenderung halus dan 
sedikit kasar serta tingkat kepadatan yang tinggi.

Bobotnya pun sedikit lebih berat daripada kayu jati. Walau 
bengkirai memiliki potensi retak yang tinggi tetapi mudah 
untuk diperbaiki, cukup dengan menutupinya dengan 
dempul atau wood filler yang tidak akan mengurangi 
kekuatan kayu bengkirai itu sendiri.

KM. Alam Bahari 2

KM. Alam Bahari 3

Material Anti Rayap yang Ketahanannya Setara
Kayu Jati

KM. Alam Bahari 1

Material yang digunakan untuk pembuatan 
kapal Anargya Sinar Maritim adalah

kayu Bengkirai & kayu Rimba Campur keras



Memiliki Daya Tahan yang Tinggi

Kayu yang satu ini dikenal memiliki ketahanan 
tetap cuaca ekstrem yang setara dengan kayu 
jati. Maka dari itu, bengkirai kerap dipakai 
sebagai material konstruksi, seperti jembatan 
hingga bantalan kereta. Bengkirai merupakan 
jenis kayu yang memiliki tingkat kekuatan kelas 
I dan II nyaris setara dengan kayu jati. Dengan 
begitu, daya tahan dari bengkirai tidak perlu 
diragukan lagi untuk dipakai sebagai material 
dasar eksterior. Kemudian bengkirai juga 
berada di tingkat keawetan kelas I, II, dan III.

KELEBIHAN MATERIAL
KAYU BENGKIRAI

Memberikan Nilai Estetika yang Unik

Dengan tampilan warna kuning kecoklatan, 
kayu ini dapat memberikan kecantikan alami 
yang kasual, bahkan sangat ideal untuk ditimpa 
cat sekalipun. Warna alami pada bengkirai pun 
mampu membuat tampilan hunian menjadi 
lebih rustic.

Mudah Dibentuk

Kayu bengkirai memang memiliki bobot lebih 
berat dari kayu jati. Meski begitu, kayu ini bisa 
lebih mudah dibentuk. Bengkirai dapat dengan 
mudah diukir, dipotong, hingga diserut dengan 
mudah, sehingga banyak pengrajin yang 
menggunakan material ini.

Harga Kayu Bengkirai yang Ekonomis

Untuk kayu yang ketahanannya setara kayu jati 
dan harganya lebih ekonomis, wajib memakai 
kayu bengkirai.



* Disclaimer: kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja masa depan.
Estimasi dividen adalah ilustrasi berdasarkan proyeksi konservatif, dividen dan periode 
dividen aktual akan tetap mengacu pada kinerja penerbit dan persetujuan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS).
Estimasi dividen belum termasuk potensi capital gain dari kenaikan harga saham.

** Perkiraan periode dividen dibagikan. Keputusan pembayaran aktual akan ditentukan 
berdasarkan nilai laba bersih dan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham 
(RUPS) sesuai  Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

MEKANISME SAHAM

TIPE

Maritim
HARGA PENAWARAN PER LOT

Rp 1.120.000

KODE

ASM1
JUMLAH PENDANAAN

Rp 3.360.000.000

DISTRIBUSI DIVIDEN

Per 4 Bulan **
ESTIMASI DIVIDEN PER TAHUN

10 - 15 % *

NAMA BISNIS

Kapal - PT Anargya Sinar Maritim

40%
ASM1

60%
Investor



ALAMAT KANTOR

PT Anargya Sinar Maritim, 
Ruko Plaza 90, blok C no. 2
Jl. Pamitran - Kota Cirebon 45123



Azhar Senok
Direktur

Memiliki pengalaman profesional dalam bidang Pengelo-
laan Sumber Daya Manusia dengan pengalaman 32 tahun 
dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manpower.

PROFIL PENDIRI

Pengalaman:

 1989 - 2004 Manager HRD - PT Tawakal Megah Laksana

 2005 - 2011 Dept. Head HRD - PT RPP Mining Contractors

 2011 - Now HR and GA Dept Head AKM group

 2018 - Now Direktur PT Bintang Sukses Energi



PROFIL PENDIRI

Memiliki pengalaman profesional dalam bidang Manajemen 
dan Keuangan dengan pengalaman 16 tahun di berbagai 
bidang perusahaan.

Sastro Mihardjo
Komisaris

Pengalaman:

 2005 - 2006 MDP Trainee - PT Bank Central Asia

 2006 - 2011  Pro Manager - PT Bank Central Asia

 2011 - 2013  Branch Manager - Maybank BII

 2013 - 2015  Principal - LJ Hooker Palem

 2015 - 2016  Director - Indonesia Colour Gems
      Laboratory

 2016 - 2017  Managing Director - Inspicio Spesialis
      Indonesia

 2018 - Now  Managing Director - Sinar Alam Maritim



LAPORAN
KINERJA &
PEMBAGIAN
DIVIDEN



Sesuai keputusan manajemen, laporan akan diberikan kepada 
pemodal setiap 4 bulan. 

PT Anargya Sinar Maritim akan melampirkan laporan keuangan 
kepada penyelenggara dan akan didistribusikan melalui email 
resmi LandX.

Dividen akan dibagikan kepada pemodal per 4 bulan* terhitung 
setelah proyek ASM1 terurun dana pada platform LandX dan 
penerbit telah melampirkan laporan keuangan kepada 
penyelenggara.

* Perkiraan periode dividen dibagikan. Keputusan pembayaran aktual akan 
  ditentukan berdasarkan nilai laba bersih dan melalui persetujuan Rapat 
  Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 
  2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

JUAL BELI SAHAM
Kepemilikan pemodal atas saham penerbit dapat diperjual-
belikan dengan pemodal lainnya melalui layanan yang dise-
diakan pihak penyelenggara (LandX) sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.57/POJK.04/2020 tentang 
Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi 
Informasi.



Pembelian kembali kepemilikan saham (shares buyback) 
adalah pembelian yang akan dilakukan oleh para pemegang 
saham pendiri pada penerbit atas saham-saham yang telah 
diambil bagian atau dibeli oleh para pemodal melalui
penyelenggara LandX, yang mana pembelian kembali tersebut 
akan dilakukan pada jangka waktu 3 + 1 tahun sejak bulan
September 2021, dengan harga minimum sesuai nilai par pada 
saat dilakukannya penawaran perdana Rp 1.120.000/lot.

PEMBELIAN KEMBALI KEPEMILIKAN
SAHAM (SHARES BUYBACK)

TARGET PEMBANGUNAN KAPAL
1 Unit Kapal Tipe KM. Alam Bahari 6



*Setiap trip menghabiskan waktu 4 bulan berlayar.

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN KONSERVATIF
KM. ALAM BAHARI

KETERANGAN

Bayaran ABK + Bonus ABK

Biaya Lainnya

Bayaran Tekong + Bonus Tekong 

Management Fee

TOTAL BIAYA

TOTAL UNTUNG / RUGI

Biaya Koordinasi dan Dinas

Biaya Bongkar

Total Lelang

Total Perbekalan

NO

3.

7.

4.

8.

5.

6.

1.

2.

Rp 656,508,500

Rp 450,042,257

Rp  25,700,000

Rp  20,000,000

Rp  2,521,547

Rp  2,871,800

Rp  12,000,000

Rp  30,000,000

Rp 543,135,604

Rp 113,372,896

TRIP 1

Rp 649,655,000

Rp 297,809,009

Rp  29,000,000

Rp  27,000,000

Rp  3,000,000

Rp  6,508,000

Rp  15,000,000

Rp  30,000,000

Rp 408,317,009

Rp 241,337,991

TRIP 2

Rp 851,154,000

Rp  327,219,370

Rp  158,455,386

Rp  34,416,618

Rp  3,500,000

Rp  19,831,211

Rp  20,600,000

Rp  30,000,000

Rp 594,067,586

Rp 257,086,414

TRIP 3

Rp 2,157,317,500

Rp 1,075,070,636

Rp    213,155,386

Rp  81,461,618

Rp  9,021,547

Rp  29,211,011

Rp  47,600,000

Rp  90,000,000

Rp 1,545,520,199

Rp 611,797,301

PENGHASILAN / THN



*Setiap trip menghabiskan waktu 4 bulan berlayar.

PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN MODERAT
KM. ALAM BAHARI

KETERANGAN

Bayaran ABK + Bonus ABK

Biaya Lainnya

Bayaran Tekong + Bonus Tekong 

Management Fee

TOTAL BIAYA

TOTAL UNTUNG / RUGI

Biaya Koordinasi dan Dinas

Biaya Bongkar

Total Lelang

Total Perbekalan

NO

3.

7.

4.

8.

5.

6.

1.

2.

Rp 851,154,000

Rp 327,219,370

Rp 158,455,386

Rp 34,461,618

Rp   2,692,539

Rp  19,831,211

Rp 20,600,000

Rp  30,000,000

Rp 593,260,125

Rp 257,893,875

TRIP 1

Rp 645,580,500

Rp 377,525,339

Rp 27,000,000

Rp 10,000,000

Rp 3,160,318

Rp 7,926,900

Rp  15,000,000

Rp  30,000,000

Rp 470,612,557

Rp 174,967,943

TRIP 2

Rp 880,944,000

Rp 343,808,350

Rp   24,000,000

Rp  20,000,000

Rp  7,208,453

Rp  10,926,930

Rp  15,000,000

Rp  30,000,000

Rp 450,943,733

Rp 430,000,267

TRIP 3

Rp 2,377,678,500

Rp 1,048,553,059

Rp    209,455,386

Rp  64,461,618

Rp  13,061,310

Rp  38,685,041

Rp  50,600,000

Rp  90,000,000

Rp 1,514,816,415

Rp 862,862,085

PENGHASILAN / THN



TIMELINE PEMBANGUNAN

Estimasi proses urun dana selesai pada 
platform LandX.

‘21
Agt

Perhitungan dividen untuk investor dan 
mulai pembangunan KM. Alam Bahari 6.

‘21
Sept

Estimasi hasil pertama
KM. Alam Bahari 6.

‘22
Sept

Pembagian dividen untuk investor
periode September - Desember 2021
dari hasil kapal yang sudah berjalan.

‘22
Jan

Estimasi KM. Alam Bahari 6 selesai dan
pembagian dividen untuk periode
Januari - April 2022 dari hasil kapal
yang sudah berjalan.

‘22
Mei



PENGGUNAAN DANA

KETERANGAN

Perjalanan Dinas Rp         9,000,000

Cor Rp  74,000,000

Rp       57,000,000

Rp  3,360,000,000Grand Total Funding

Dokumentasi

Rp     252,000,000Perbesian

Inventaris Kapal Rp      191,000,000

Rp 300,000,000Freezer

Kelistrikan Rp      191,000,000

Rp       42,000,000Jaring

Kebutuhan Kapal Lain Rp       64,000,000

Rp     268,000,000Perbekalan

Asuransi Tahun I
3% dari nilai kapal 3M

Rp       90,000,000

Rp       44,000,000Biaya Legalitas

Gaji Rp      116,000,000

Rp 388,000,000Fiber

Kasko Kapal Kayu Rp    822,000,000

Rp    452,000,000Permesinan

JUMLAH BIAYA



RISIKO &
MITIGASI



Risiko Strategi
Risiko strategi diakibatkan kurang matangnya strategi pemilik 
usaha dalam menjalankan bisnisnya. Risiko strategi umumnya 
dihadapi oleh semua pemilik usaha pada saat ini. Risiko strategi 
jenis ini dihadapi saat sedang dalam masa mengembangkan 
produk dan bisnis mereka.

Memiliki pengalaman team di bidang perkapalan penangkapan 
ikan selama lebih dari 10 tahun membuat manajemen Anargya 
Sinar Maritim dapat menentukan sasaran dan strategi yang 
tepat untuk bisnis penangkapan ikan Anargya Sinar Maritim. 
Dengan menerapkan prinsip transparansi, kreativitas serta 
dampak positif menjadikan Anargya Sinar Maritim memiliki 
pengelolaan yang cukup baik dan bertanggung jawab sehing-
ga mempunyai daya saing dalam industri perkapalan penang-
kapan ikan di Indonesia.

Risiko Operasional
Risiko operasional terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam
perusahaan. risiko mengarah kepada kegagalan yang tidak
diharapkan, namun bersifat teknis. meski bersifat teknis dan 
dapat ditangani, namun risiko ini juga bisa merusak reputasi
perusahaan.

Kegiatan penangkapan ikan Anargya sudah menggunakan alat 
tangkap ikan sesuai standar, serta setiap kapal yang digunakan 
pun sudah sesuai dengan standar yang diberlakukan. Kemudian 
Anargya juga rutin melakukan pengecekan alat penangkapan 
ikan dan kapal agar tetap layak untuk digunakan.

Risiko Kepatuhan
Risiko kepatuhan terjadi karena adanya ketidakpatuhan terha-
dap regulasi atau hukum yang diterapkan pemerintah, baik 
yang tertulis maupun tidak tertulis. Risiko kepatuhan tidak
berdampak terlalu besar seperti risiko lainnya. Namun, setiap 
terjadinya pelanggaran risiko kepatuhan pelaku bisnis harus 
membayar denda atas hal tersebut.
 
Manajemen Anargya Sinar Maritim selalu memperbaharui dan 
mempelajari peraturan atau regulasi dari pemerintah daerah
setempat, sehingga apabila timbul peraturan pemerintah 
terbaru maka manajemen akan menyesuaikan peraturan pada 
operasional kapal. Terlebih lagi anggota team sudah berpen-
galaman lebih dari 10 tahun yang tentunya paham tentang 
standar perkapalan penangkapan ikan.



Risiko Finansial
Risiko finansial berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak terdu-
ga yang menyebabkan kerugian pada penghasilan. Risiko ini 
khusus terjadi pada arus kas (cash flow) dari perputaran bisnis 
yang sedang dijalankan dan menyebabkan kerugian financial. 

Untuk mengurangi risiko finansial, manajemen sudah meme-
takan pos-pos biaya yang akan timbul beserta dana cadangan. 
Untuk kegiatan cashflow harian dalam kegiatan operasional 
kapal.

Risiko Reputasional
Risiko reputasional berkaitan dengan nama baik atau citra pada 
bisnis Anargya Sinar Maritim. Saat nama baik bisnis mengalami 
kehancuran, maka otomatis berpengaruh terhadap jalannya 
bisnis Anargya Sinar Maritim yang menyebabkan kerugian dan 
ketidakpercayaan konsumen terhadap Anargya Sinar Maritim. 
Dampaknya bisa menjadi besar dalam waktu yang singkat apa-
bila tidak adanya pengertian dari manajemen pengelola.

Untuk mengurangi risiko reputasi, manajemen selalu meng-
hindari perilaku yang merugikan stakeholder di pelabuhan,
komunitas kapal, dan komunitas ekspor impor  yang sekiranya 
akan berdampak terhadap bisnis kapal penangkapan ikan dan 
perusahaan Anargya Sinar Maritim.

Risiko Legal
Biasanya timbul karena adanya tuntutan dari pihak lain karena 
adanya pelanggaran hukum, misalnya terjadi pelanggaran se-
pihak dengan mengingkari kesepakatan yang telah tertulis 
dalam kontrak (wanprestasi), tidak mengikuti peraturan atau 
undang-undang yang berlaku, dan lain sebagainya.

Manajemen Anargya Sinar Maritim memastikan adanya kom-
petensi internal yang mampu melakukan proses manajemen 
risiko legal sesuai dengan regulasi sehingga perusahaan dapat 
terhindar dari risiko ini. Dengan mengurangi risiko pelanggaran 
hukum seperti penangkapan ikan secara ilegal serta tidak leng-
kapnya surat perizinan kapal, maka manajemen Anargya Sinar 
Maritim selalu melakukan evaluasi untuk penyesuaian terhadap 
regulasi yang berlaku dan melakukan pengecekan hasil tang-
kapan agar tidak terjadi penangkapan ikan secara legal.



Risiko Kelangkaan Pembagian
Dividen
Risiko kelangkaan pembagian dividen dapat terjadi karena 
kinerja bisnis tidak berjalan sebaik proyeksi. Pemodal akan 
mendapatkan dividen dari penghasilan bersih sesuai dengan 
persentase jumlah kepemilikan saham, setelah alokasi laba 
ditahan sesuai UUPT. 

Penerbit yang listing melalui platform LandX sudah melalui 
proses screening dari tim analis bisnis dan properti LandX. 
Penerbit yang dipilih berdasarkan rekam jejak bisnis yang baik, 
founder yang berpengalaman, performa dan kemampuan 
bisnis bersaing di masa yang akan datang.

Risiko Dilusi Kepemilikan Saham
Risiko dilusi saham adalah risiko yang timbul adanya 
penurunan persentase kepemilikan saham karena adanya 
penambahan modal saham total. Biasanya ini terjadi akibat 
jika adanya sebuah corporate action untuk penambahan
penawaran saham baru.

Anargya Sinar Maritim  sebagai penerbit sudah melakukan
perjanjian dengan penyelenggara untuk tidak menerbitkan 
saham baru selama masih terdaftar di platform LandX.
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