Tanggal Efektif
Masa Penawaran Umum
Tanggal Penjatahan

16 Juni 2017

Tanggal Distribusi Saham

21 Juni 2017

19 Juni 2017
20 Juni 2017

Tanggal Pengembalian Uang Pesanan
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia

22 Juni 2017
22 Juni 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA
MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT
ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN
DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.
PT MARGA ABHINAYA ABADI TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS
KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PROSPEKTUS

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Berusaha dalam bidang Pembangunan dan Akomodasi
Kantor Pusat:
ITS Tower Lantai 3 – Nifarro Park
Jalan Raya Pasar Minggu No. 18
Jakarta 12510, Indonesia
Telepon : +62 21 2279 0880
Faksimili : +62 21 2279 0881
Website : www.maba.co.id
Alamat e-mail : corsec@maba.co.id

Lokasi Hotel dan Restoran:
Hotel Ammi Cepu (Beroperasi)
Hotel Allium Tangerang (Beroperasi)
Hotel Allium Cepu (Beroperasi)
Hotel Ammi Medan (Perencanaan)
Hotel Arum Jogjakarta (Perencanaan)
Hotel Arum Cepu (Pembangunan)
Restoran Rantang Ibu Essence Darmawangsa Apartemen di Jakarta
(beroperasi)
Restoran Rantang Ibu ITS Tower di Jakarta (Pengembangan)

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah)
setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”), dimana sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima
ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation
(“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp53.088.000.000,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta Rupiah). Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I
Prospektus ini.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory
Convertible Bond (“MCB”) senilai Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) atau maksimal 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham
biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan program ESA dalam Penawaran Umum
Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan
disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Program ESA dan pelaksanaan konversi MCB.
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 120 tanggal 17 Februari 2016, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 9
Mei 2017, yang keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan juga akan mengeluarkan saham
baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh
dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang akan dialokasikan dalam rangka program Management And Employee Stock Option Plan (“MESOP”).
Informasi lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Penerbitan seluruh Saham Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan Keputusan
Rapat No. 120 tanggal 17 Februari 2016, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 9 Mei 2017, yang keduanya dibuat
dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah
ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA
BAB VI DALAM PROSPEKTUS.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG DITAWARKAN PADA
PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA
SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN
AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN
DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM
PERSEROAN AKAN TERJAGA.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN
DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
(“KSEI”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas

PT Erdikha Elit Sekuritas

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Jasa Utama Capital, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk, PT Lotus Andalan Sekurtas
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum.
PENCATATAN ATAS SAHAM - SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK dengan
surat No. Maba-OUT/DIR/17/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana dimuat dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 dan peraturan
pelaksanaannya berikut segala perubahannya (“UUPM”).
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bertanggung jawab
sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat, keterangan yang
disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang
berlaku dalam wilayah Republik Indonesia dan kode etik serta norma dan standar profesi masing-masing.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan
dan/atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, direncanakan akan dicatatkan pada Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan
dengan BEI pada tanggal 22 Maret 2017, apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh
BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum
dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan
peraturan pelaksanaanya

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN
SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN
PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM
PERSEROAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI
NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK
MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
“Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi
Efek”

:

berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan
dan/atau pembaharuan-pembaharuan terhadap Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.

“Afiliasi”

:

berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan
peraturan pelaksanaannya, yaitu:
(a)

hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;

(b)

hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau
komisaris dari pihak tersebut;

(c)

hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau
lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;

(d)

hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung
maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh
perusahaan tersebut;

(e)

hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik
langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau

(f)

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Agen Penjualan”

:

berarti pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum.

“Anak Perusahaan atau
Entitas Anak”

:

berarti perusahaan dimana Perseroan mempunyai pemilikan saham
dengan hak suara lebih 50%, baik langsung maupun tidak langsung atau
apabila Perseroan mempunyai 50% saham atau kurang dengan hak suara
tetapi Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan Anak
Perusahaan.
berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan
Perseroan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang
berlaku di Indonesia

“Anggota Bursa”

:

berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat
2 UUPM.

”BAE”

:

berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang melaksanakan
administrasi saham dalam Penawaran Umum yang ditunjuk oleh
Perseroan, dalam hal ini adalah PT SInartama Gunita, yang
berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian”

:

berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk
memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana
dimaksud dalam UUPM.

:

berarti bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening
atas namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham dengan
Harga Penawaran sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perubahan
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Bank Penerima”

ii

“Bapepam & LK”

:

Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 606/KMK.01/2005, tanggal 30-12-2005 (tiga puluh
Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-102010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan. Sesuai Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 3112-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua belas), fungsi, tugas dan
wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

“BEI”

:

berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.

“Bursa Efek”

:

berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4
UUPM,
dalam
hal
ini
yang
diselenggarakan
oleh
PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau bursa lain yang
akan ditentukan kemudian, dimana saham ini dicatatkan.

“Daftar Pemegang
Saham”

:

berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan
Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI

“DPPS”

:

berarti Daftar Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka Penawaran
Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan dalam hal ini adalah
daftar yang memuat nama-nama pemesan Saham dan jumlah Saham
yang dipesan yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham yang dibuat oleh masing-masing Agen Penjualan dan/atau
Penjamin Emisi Efek.

“Efek”

:

berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak
Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari
Efek.

“FKPS”

:

berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham yang merupakan
konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan atau pembeli Saham,
Yang Ditawarkan, yang merupakan tanda bukti kepemilikan atas Saham
Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana.

“FPPS”

:

berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham asli dalam rangka
Penawaran Umum Perdana atas kepemilikan saham Perseroan yang
harus dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang masing-masing harus diisi
secara lengkap, dibubuhi tanda tangan asli dan diajukan oleh calon
pembeli kepada Agen Penjualan dan/atau Penjamin Emisi Efek.

iii

“Harga Penawaran”

:

“Hari Bank”

Berarti harga atas tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran
Umum.
berarti hari kerja bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank
Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank.

“Hari Bursa”

:

berarti Hari di mana Bursa Efek atau badan hukum yang
menggantikannya menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan
bursa efek tersebut dan bank dapat melakukan kliring.

“Hari Kalender”

:

berarti Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius
tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari
kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

“Hari Kerja”

:

berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional
atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Konfirmasi Tertulis”

berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek
Indonesia dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk
kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.

“KSEI”

:

berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.

“Manajer Penjatahan”

:

berarti PT Erdikha Elit Sekuritas, yang akan melakukan penjatahan atas
penjualan Saham-Saham yang akan dilakukan jika jumlah pesanan atas
Saham-Saham melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, berdasarkan
Peraturan Nomor. IX.A.7.

“Masa Penawaran”

:

berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari kerja
dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.

“OJK”

:

Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen dan
bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana
Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011
tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang
merupakan badan pengganti Bapepam dan LK yang mulai berlaku sejak
tanggal 31 Desember 2012.

‘Pasar Perdana”

:

berarti penawaran dan penjualan Saham Perseroan kepada Masyarakat
selama masa tertentu sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut
dicatatkan pada BEI.

iv

“Pemegang Rekening”

:

berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di
KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau
pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.

“Pemegang Saham”

:

berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas Saham yang disimpan
dan diadministrasikan dalam Rekening efek pada KSEI; atau Rekening
Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

“Pemerintah”

:

berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Penawaran Umum
Perdana”

:

berarti penawaran umum saham perdana Perseroan kepada Masyarakat
berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan
pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta
menurut ketentuan-ketentuan lain yang dimuat dalam Perjanjian
Penjamin Emisi Efek.

“Penjamin Emisi Efek”

:

berarti perseroan-perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian
dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama
Perseroan, menjamin penjualan Saham dan melakukan pembayaran
hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana kepada Perseroan melalui
Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Bagian Penjaminan.

“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

:

berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan
penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan emisi dalam Penawaran
Umum, dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Erdikha Elit Sekuritas
dan PT SInarmas Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.

“Penitipan Kolektif”

:

berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud
dalam UUPM.

Peraturan No. IX.A.2

:

berarti Peraturan Bapepam & LK nomor IX.A.2 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam
Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor Kep-122/BL/2009 tanggal 29-05-2009 (dua puluh
sembilan Mei dua ribu sembilan)

Peraturan No. IX.A.7

Berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Keputusan
Ketua Bapepam-LK nomor : KEP-691/BL/2011 tanggal 30-12-2011 (tiga
puluh Desember dua ribu sebelas) berikut segenap perubahan dan
penambahannya.

Peraturan No. IX.J.1

Berarti Peraturan Bapepam-LK nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek
Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, yang dimuat dalam Keputusan
Ketua Bapepam-LK nomor : KEP-179/BL/2008 tanggal 14-5-2008 (empat
belas Mei dua ribu delapan) berikut segenap perubahan dan
penambahannya.

Peraturan
No.32/POJK.04/2014

:

Berarti peraturan mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang ditetapkan Ketua Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2014
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Peraturan
No.33/POJK.04/2014

:

Berarti peraturan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2014.

Peraturan
No.34/POJK.04/2014

:

Berarti peraturan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Desember 2015.

Peraturan
No.30/POJK.04/2015

:

Berarti peraturan mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan pada tanggal 8 Desember 2014

Peraturan
No.10/POJK.04/2017

:

Berarti peraturan mengenai Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka,
yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada
tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan
No.7/POJK.04/2017

:

Berarti peraturan Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau
Sukuk, yang ditetapkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
pada tanggal 14 Maret 2017.

Peraturan
No.8/POJK.04/2017

:

Berarti peraturan Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Isi Prospektus Ringkas
Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang ditetapkan
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Maret
2017.

“Pernyataan Efektif”

: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai
dengan ketentuan angka 4.a Peraturan Nomor IX.A.2 yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran
diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria
yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang
terkait dengan Penawaran Umum; atau
 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang
disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.

“Perseroan”

:

berarti PT Marga Abhinaya Abadi Tbk. berkedudukan di Jakarta, suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

“Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek
(PPEE)”

:

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2017 juncto Addendum I Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 168 tanggal 28
April 2017, juncto Addedum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
Penawaran Umum Perseroan No. 124 tanggal 9 Mei 2017, juncto
Addedum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perseroan No. 103 tanggal 9 Juni 2017, keempatnya dibuat di hadapan
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Hasbullah Abdul Rasyid, S.H,. M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek,
mengenai penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana di
Indonesia.
“Perjanjian
Pengelolaan
Administrasi Efek
(PPAS)”

:

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran
Umum Perseroan No. 8 tanggal 2 Maret 2017 juncto Addendum I
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perseroan
No. 169 tanggal 28 April 2017, keduanya dibuat di hadapan Hasbullah
Abdul Rasyid, S.H,. M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek, mengenai
penjaminan dalam rangka Penawaran Umum Perdana di Indonesia.

“Prospektus”

:

berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum
dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.

“Prospektus Awal”

:

berarti berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam
Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai
bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai
nominal, jumlah dan Harga Penawaran Efek, penjaminan emisi efek,
atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang
belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan Nomor. IX.A.8.

“Rekening Efek”

:

berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik
pemegang saham yang diadministrasikan di KSEI, atau Pemegang
Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang
ditandatangani pemegang saham, perusahaan efek dan Bank Kustodian.

“Rekening Penawaran
Umum”

:

berarti rekening yang dibuka atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek
untuk menampung dana yang diterima dari investor.

“RUPS”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para
pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Undang-Undang
No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UUPM serta
peraturan-peraturan pelaksananya.

“RUPSLB”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, yaitu rapat
umum para pemegang saham diluar RUPS Perseroan yang
diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar
Perseroan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksananya.

“Saham atau Saham
Biasa Atas Nama”

:

berarti saham atas nama yang dikeluarkan dari simpanan (portepel)
Perseroan, masing-masing bernilai nominal Rp.100,- (seratus Rupiah).
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“Saham Yang
Ditawarkan”

:

berarti saham yang berasal dari portepel dalam Sejumlah 474.000.000
(empat ratus tujuh puluh empat juta) lembar saham biasa atas nama
dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham,
yang ditawarkan kepada masyarakat, dimana sebanyak-banyaknya
35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) lembar
saham biasa atas nama dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam
rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”), yang selanjutnya
akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“SDM”

:

berarti Sumber Daya Manusia

“Tanggal Pembayaran”

:

berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham yang harus disetor
oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal Pencatatan”

:

berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa
yang akan ditentukan dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal
Pengembalian”

:

berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek
kepada para pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena
adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan,
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau
setelah tanggal pembatalan tersebut diumumkan, yang akan ditentukan
dalam suatu perjanjian tambahan/perubahan atas Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

“Tanggal Penjatahan”

:

Berarti tanggal terakhir dari masa penjatahan yaitu selambat-lambatnya
hari kerja kedua setelah berakhirnya Masa Penawaran, dimana Penjamin
Pelaksana Emisi Efek melakukan penjatahan dengan tata cara
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor. IX.A.7.

“UUPM”

:

berarti Undang-Undang No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun
1995, Tambahan No.3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“UUPT”

:

berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007
tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.
106 Tahun 2007, Tambahan No. 4746.

LMS

:

PT Lancar Makmur Sentosa

GCI

:

PT Go Cell International

DF

:

PT Dream Food

Singkatan
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RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan
serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang
lebih terinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian
terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan
yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang
dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini
dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, yang disajikan
dalam Prospektus ini dibulatkan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap
perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang
tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum
dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.


RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan. Perseroan didirikan dan
menjalankan kegiatan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 01 tanggal 11 November 2009, yang dibuat dihadapan
Imam Wahyudi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, dimana akta telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61372.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0084008.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 81 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 27535/2010 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”)
Sejak tanggal pendirian sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sehubungan dengan penawaran umum perdana saham
Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 120 tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat
dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0026009.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, serta telah dicatat dalam
Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat
Nomor: AHU-AH.01.03-0086845 tanggal 24 Februari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017; dan (ii) Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0086848
tanggal 24 Februari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 dan perubahan
pengurus Perseroan terakhir dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 06 tanggal 7 Maret 2017, yang
dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah telah dicatat dalam
Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Nomor: AHU-AH.01.03-0116004 tanggal 8 Maret 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 8
Maret 2017.
Riwayat perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap disampaikan pada Bab VIII Keterangan Tentang
Perseroan dan Entitas Anak sub-bab Riwayat Singkat Perseroan.
Kantor Pusat Perseroan terletak di ITS Tower, Lt. 3, Jl. Raya Pasar Minggu, No 18, Jakarta Selatan.
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KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha
pembangunan dan akomodasi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
a. Usaha pembangunan berupa :
- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencana, pelaksanaan dan pemborongan pada
umumnya (general contractor), antara lain pembangunan hotel, kawasan perumahan (real estate),
kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan,
beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurugan,
pemerataan, penyiapan dan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta
pembangunan bangunan dan konstruksi, gedung-gedung, lapangan, jembatan-jembatan, jalan-jalan,
pertanaman, bendungan-bendungan, pengairan (irigasi), landasan-landasan udara, dermaga,
pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner, dan dalam bidang
teknik sipil, elektro dan mesin.
b. Usaha akomodasi berupa :
- Usaha penyediaan kamar tempat menginap (dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi
perkemahan, dan/atau pesanggrahan karavan);
- Usaha penyediaan tempat dan pelayanan makanan dan minuman;
- Usaha pelayanan pencucian pakaian/ binatu;
- Usaha penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan
kegiatan usaha seperti hotel termasuk dalam fasilitas dan pelayanan akomodasi antara lain: bar, ruang
konvensi, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olah raga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas anak
bermain, hiburan umum, pertokoan dan jasa andrawina, yaitu jasa untuk menyelenggarakan jasa
perayaan atau pesta (banquet) yang meliputi hiasan, penyediaan makanan dan minuman serta
perlengkapan dan peralatan yang diperlukan;
- Usaha jasa pengelolaan akomodasi dan/atau properti.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat menjalankan kegiatan
usaha penunjang sebagai berikut:
a. Usaha jasa biro perjalanan wisata.
b. Usaha jasa informasi dan kepariwisataan.
Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 3 hotel yang telah
beroperasi dan 2 Hotel dalam tahap perencanaan serta 1 hotel dalam tahap pembangunan, yaitu:
No.
1.

Nama Hotel
Ammi Cepu

Operator
Samali Hotels
& Resorts

2.

Allium
Tangerang

Samali Hotels
& Resorts

3.

Allium Cepu

4.

Ammi Medan

5.

Arum Jogja

6.

Arum Cepu

Samali Hotels
& Resorts
Samali Hotels
& Resorts
Samali Hotels
& Resorts
Samali Hotels
& Resorts

Pemilik Hotel
Lancar
Makmur
Sentosa
Perseroan

Lokasi
Cepu, Jawa
Tengah

Luas Lahan
2
6.248m

15.429m

Go Cell
International
Perseroan

Kota
Tangerang,
Banten
Cepu, Jawa
Tengah
Medan

Perseroan

Yogyakarta

1.575m

2

Perencanaan

Perseroan

Cepu

2.058m

2

Pembangunan

5.507m

2

2

15,280m

Status
Beroperasi

Beroperasi

Beroperasi
2

Perencanaan

x

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, DF selaku Entitas Anak memiliki 1 restoran yang telah
beroperasi dan 1 restoran dalam tahap perencanaan, yaitu:
No.

Nama Restoran Operator

1.

Rantang Ibu

Dream Food

Pemilik
Restoran
Dream Food

2

Rantang Ibu

Dream Food

Dream Food

Lokasi

Luas Lahan

Jakarta
–
Kebayoran
Baru
Jakarta – Pasar
Minggu

75m

2

Status
Beroperasi

442,81m

2

Perencanaan

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kegiatan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.


STRUKTUR PERMODALAN

Komposisi Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana
termaktub dalam Akta Perseroan No. 120/2017

No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
1.
Adrian Bramantyo
2.
Laksmi Dyah Anggraini
3.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel


Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
18.960.000.000
1.896.000.000.000
4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
4.740.000.000
14.220.000.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
474.000.000.000
1.422.000.000.000

(%)

99,00
0,50
0,50

100,00

PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :
1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan
: Sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta)
lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal
Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”), dimana
sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima
ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama dari
Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program
Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan
tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp112,(seratus dua belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar
penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian
Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara
keseluruhan adalah sebesar Rp53.088.000.000,- (lima puluh
tiga miliar delapan puluh delapan juta Rupiah). Informasi
lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I
Prospektus ini.
3. Nilai Nominal
: Rp. 100,- (dua ratus Rupiah) setiap saham
4. Harga Penawaran
: Rp112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham yang harus
dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS
5. Jumlah Saham Yang Dicatatkan
: Sebesar 5.925.000.000 (lima miliar sembilan ratus dua puluh lima
juta) Saham
6. Nilai Penawaran Umum
: Sebesar Rp53.088.000.000,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh
delapan juta Rupiah)
7. Tanggal Penawaran Umum
: 19 Juni 2017
8. Tanggal Pencatatan di BEI
: 22 Juni 2017

xi

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya, hak yang sama dan sederajat
dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk
hak atas pembagian dividen.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma
adalah sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Masyarakat
Jumlah
Disetor

Modal

Ditempatkan

dan

Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
4.740.000.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
474.000.000.000

14.220.000.000

1.422.000.000.000

(%)

99,00
0,50
0,50
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
474.000.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
47.400.000.000

90,00
0,45
0,45
9,10

5.214.000.000

521.400.000.000

100,00

13.746.000.000

1.374.600.000.000

EMPLOYEE STOCK ALLOCATION (“ESA”)
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan mengadakan Program Employee Stock
Allocation (ESA) yang dialokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya sejumlah 35.550.000 (tiga
puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham. Sisa saham yang tidak diambil bagian oleh karyawan
Perseroan dan Entitas Anak ditawarkan kembali kepada masyarakat.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan
dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Masyarakat
ESA
Jumlah Modal Ditempatkan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

dan

Jumlah Nominal
(Rp)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
-

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
-

4.740.000.000

474.000.000.000

14.220.000.000

1.422.000.000.000

(%)

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

99,00
0,50
0,50
-

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
438.450.000
35.550.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
43.845.000.000
3.555.000.000

90,00
0,45
0,45
8,41
0,68

100,00

5.249.550.000

524.955.000.000

100,00

13.710.4500.000

1.371.045.000.000
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MANDATORY CONVERTIBLE BOND (“MCB”)

Perseroan telah melakukan penandatangan Perjanjian Penerbitan Mandatory Convertible Bond (“MCB”)
dengan para pemegang MCB, yaitu :
1. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 21 April 2017, diubah dengan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibuat
Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017 dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017,
ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Marga Abhinaya Abadi Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT Persada Inti
Nusa (“PIN”) selaku Pembeli
- Nilai MCB
: Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
2. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 21 April 2017, diubah dengan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibuat
Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017 dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017,
ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Marga Abhinaya Abadi Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT Antam Sinar
Mulia (“ASM”) selaku Pembeli
- Nilai MCB
: Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
3. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 21 April 2017, diubah dengan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibuat
Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017 dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017,
ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Marga Abhinaya Abadi Tbk selaku Penerbit Bond dengan PT Banyu Biru
Perkasa (“BBP”) selaku Pembeli
- Nilai MCB
: Rp20.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
MCB yang diterbitikan dilaksanakan dengan persyaratan antara lain:
1. MCB wajib dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga yang sama dengan harga penawaran
umum saham perdana yakni sebesar Rp112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham pada tanggal
pendistribusian saham pada proses penawaran umum saham Perdana Perseroan.
2. MCB diterbitikan tanpa dikenakan bunga bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
3. Bilamana dikarenakan satu dan lain hal perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian ditandatangani maka penerbit obligasi wajib
mengembalikan jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo yang akan dibayarkan kepada pembeli obligasi secara bertahap
setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan Perseroan mengembalikan seluruh nilai obligasi wajib konversi
pemegang obligasi.
4. Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo dapat mewajibkan penerbit obligasi untuk
mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi saham konversi pada harga konversi.
Saham hasil pelaksanaan MCB memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum Saham Perdana ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum
dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana, ESA dan pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut :
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Susunan Permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Umum
Perdana dan ESA, Konversi MCB, Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus Rupiah) setiap
saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA, MCB

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Nominal
(Rp)

Jumlah Saham
Modal Dasar

Jumlah Saham

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000

469.260.000.000

Adrian Bramantyo

23.700.000

Laksmi Dyah Anggraini

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

99,00

4.692.600.000

469.260.000.000

79,20

2.370.000.000

0,50

23.700.000

2.370.000.000

0,40

23.700.000

2.370.000.000

0,50

23.700.000

2.370.000.000

0,40

Masyarakat

-

-

-

438.450.000

43.845.000.000

7,40

ESA

-

-

-

35.550.000

3.555.000.000

0,60

Pemegang MCB PIN

-

-

-

266.625.000

26.662.500.000

4,50

Pemegang MCB ASM

-

-

-

266.625.000

26.662.500.000

4,50

Pemegang MCB BBP

-

-

-

177.750.000

17.775.000.000

3,00

4.740.000.000

474.000.000.000

100,00

5.925.000.000

592.500.000.000

100,00

14.220.000.000

1.422.000.000.000

13.035.000.000

1.303.500.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama

Jumlah Modal Ditempatkan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel



dan

MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN (“MESOP”)

Dalam rangka Program MESOP, Perseroan berencana untuk menerbitkan saham sebanyak-banyaknya
35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT
Marga Abhinaya Abadi Tbk No.061/DIR/MABA/SK-MESOB/0417 tanggal 21 April 2017 tentang Rencana Opsi
Saham Manajemen Dan Karyawan (Manajement And Employee Stock Option Plan/MESOP).

Keterangan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Saham Perdana ini dapat dilihat pada Bab I Prospektus
ini.
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RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana
Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :
1. Sekitar 32% (tiga puluh dua persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang. Dengan
rincian sebagai berikut :
a. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang pinjaman Perseroan
untuk fasilitas kredit Investasi II dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, keterangan tentang
Fasilitas Kredit Investasi II :
b. Sekitar 11% (sebelas persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang pinjaman LMS untuk fasilitas
kredit Investasi I dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, keterangan tentang Fasilitas Kredit
Investasi I :
2. Sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) disalurkan kepada Entitas Anak dalam bentuk pinjaman untuk
ekspansi usaha :
a. Sekitar 28% (dua puluh delapan persen) untuk ekspansi usaha GCI berupa penyelesaian pembangunan
hotel Allium Arum Cepu.
b. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk ekspansi usaha DF berupa pembangunan restoran.
3. Sekitar 19% (sembilan belas persen) digunakan Perseroan untuk modal kerja.
Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Berikut ini disajikan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,
Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA, dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK
25 (Revisi 2013): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”,penerapan awal PSAK 24
(revisi 2015): “Imbalan Kerja”, dan PSAK 46 (Revisi 2014): ”Pajak Penghasilan” yang menyebabkan penyajian
kembali laporan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014/21 Desember 2013, dalam
laporannya tertanggal 19 Mei 2017, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan yang ditandatangani oleh
Drs. Baktizar BM, MM, CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak
diperhitungkannya imbalan kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 7 Juni 2016,
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Pada tanggal 31 Desember 2014 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, MM, CA, CPA
dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak diperhitungkannya imbalan kerja atas
laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 9 Oktober 2015, serta penekanan suatu hal terhadap
indikasi adanya ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan
Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya..

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

2016
621.066
525.805
95.261

31 Desember
2015*
613.204
484.584
128.620

2014*
405.966
405.536
430

* Disajikan kembali

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Pendapatan Departemental
Beban Pendapatan Departemental
Laba Kotor
Beban Usaha
Rugi Usaha

2016
54.621
26.567
28.054
38.607
(10.552)

31 Desember
2015*
52.868
26.988
25.880
39.355
(13.475)

2014*
22.536
15.279
7.258
28.593
(21.335)
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Rugi Komprehensif Tahun Berjalan

(33.358)

(32.310)

(30.223)

* Disajikan kembali

Rasio keuangan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016

2015*

2014*

LIQUIDITY RATIO
Current ratio

62,02%

61,02%

52,42%

Quick ratio

55,85%

55,07%

42,39%

Debt to asset ratio

84,66%

79,02%

99,89%

Debt to equity ratio

551,96%

376,76%

94.310,70%

Profit margin

51,36%

48,95%

32,20%

Return on Asset

-5,36%

-5,30%

-7,41%

Return on Equity

-35,11%

-25,21%

-7.022,89%

0,09

0,09

0,06

(2,93)

(5,16)

(2,78)

SOLVABILITY RATIO

PROFITABILITY RATIO

ACTIVITY RATIO
Assets turnover ratio
Working capital turnover ratio
* Disajikan kembali

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data
Keuangan Penting dalam Prospektus ini.


RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Investasi dalam Saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor harus mempertimbangkan dengan
cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan di dalam Penawaran
Umum Perdana Saham ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko-risiko yang dijelaskan
dibawah ini bukan satu-satunya risiko yang dapat mempengaruhi saham-saham Perseroan. Risiko-risiko lain
yang pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak Perseroan ketahui atau tidak dianggap penting juga dapat
mengganggu bisnis, arus kas, hasil usaha, kondisi keuangan atau prospek usaha Perseroan.
Beberapa risiko yang diperkirakan mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:
1. Risiko Keamanan.
2. Risiko Wabah Penyakit.
3. Risiko Terjadinya Bencana Alam.
4. Risiko Persaingan.
5. Risiko Investasi dan Aksi Korporasi.
6. Risiko Kelangkaan Pendanaan Dan Keterlambatan Penyelesaian Pembangunan Hotel.
7. Risiko Perubahan Teknologi.
8. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menyelesaikan Rencana Pengembangan Di Masa Depan.
9. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia.
10. Risiko Kondisi Politik Indonesia.
11. Risiko Kebijakan Pemerintah.
12. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan.
13. Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat mempengaruhi Harga Atau Likuiditas Saham Perseroan, Jumlah
Emisi Saham Saham Perseroan Dapat Berkontribusi Pada kurangnya likuiditas.
14. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan.
15. Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen.
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Risiko usaha Perseroan selengkapnya dicantumkan pada Bab V dalam Prospektus ini.

7.

INFORMASI MENGENAI ENTITAS ANAK

Dibawah ini adalah penyertaan saham langsung Perseroan pada Entitas Anak pada saat prospektus ini
diterbitkan adalah sebagai berikut :
No. Nama Perusahaan

1
2
3

PT Lancar Makmur
Sentosa
PT Go Cell International
PT Dream Food

Presentase Kepemilikan

Tahun
Pendirian

99%

2007

Tahun
Mulai
Penyertaan
2014

99%
99%

2011
2011

2015
2014

Kegiatan Usaha

Status
Operasional

Pembangunan Hotel

Operasional

Pembangunan Hotel
Perdagangan Besar, Restoran
dan Bar

Operasional
Operasional

Keterangan selengkapnya mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII dalam Prospektus ini.
8.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian
dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan
positif dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana
ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
c. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen Kas.
Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang
bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS
Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Mulai tahun buku 2017, manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyakbanyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan setiap tahunnya.
Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini.
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I.

PENAWARAN UMUM

Sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal
Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”), dimana sebanyakbanyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama dari Saham Yang
Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut
ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp112,- (seratus dua belas) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah
sebesar Rp53.088.000.000,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta Rupiah). Informasi lengkap mengenai
program ESA dapat dilihat pada Bab ini.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka
pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) atau
maksimal 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan program ESA
dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 20,00% (dua
puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana,
Program ESA dan pelaksanaan konversi MCB.
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 120 tanggal 17 Februari 2016, diubah dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat No. 123 tanggal 9 Mei 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris
di Jakarta Selatan, Perseroan juga akan mengeluarkan saham baru dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga
puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah
Penawaran Umum yang akan dialokasikan dalam rangka program Management And Employee Stock Option Plan
(“MESOP”). Informasi lengkap mengenai program MESOP dapat dilihat pada Bab ini.
Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham termasuk ESA, Konversi MCB dan Program
MESOP, seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan hak yang sama
dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk
hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan UUPT.

PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
Kegiatan Usaha Utama:
Berusaha dalam bidang Pembangunan dan Akomodasi

Kantor Pusat:
ITS Tower Lantai 3 – Nifarro Park
Jalan Raya Pasar Minggu No. 18
Jakarta 12510, Indonesia
Telepon : +62 21 2279 0880
Faksimili : +62 21 2279 0881
Website : www.maba.co.id
Alamat e-mail : corsec@maba.co.id

Lokasi Hotel dan Restoran:
Hotel Ammi Cepu (Beroperasi)
Hotel Allium Tangerang (Beroperasi)
Hotel Allium Cepu (Beroperasi)
Hotel Arum Cepu (Pengembangan)
Hotel Arum Jogjakarta (Pengembangan)
Restoran Rantang Ibu Essence Darmawangsa
Apartemen di Jakarta (beroperasi)
Restoran Rantang Ibu ITS Tower di Jakarta
(Pengembangan)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM PERSEROAN YANG
DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN
PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA
EFEK INDONESIA AKAN MENJADI TIDAK LIKUID. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH
PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.
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Struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan, pada saat prospektus ini diterbitkan
berdasarkan Akta Perseroan No. 120/2017 adalah sebagai berikut :
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
1.
Adrian Bramantyo
2.
Laksmi Dyah Anggraini
3.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
18.960.000.000
1.896.000.000.000
4.692.000.000
23.700.000
23.700.000
4.740.000.000
14.220.000.000

469.260.000.000
2.270.000.000
2.270.000.000
474.000.000.000
1.422.000.000.000

(%)

99,00
0,50
0,50

100,00

Berdasarkan akta No 120/2017 terdapat Direksi yang mempunyai saham secara langsung di Perseroan yaitu
Adrian Bramantyo yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dengan kepemilikan sebesar 0.50% (nol
koma lima nol persen).
Sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai
nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang
Ditawarkan”), dimana sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) lembar
saham biasa atas nama dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock
Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp112,- (seratus
dua belas Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar
Rp53.088.000.000,- (lima puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta Rupiah). Informasi lengkap mengenai
program ESA dapat dilihat pada Bab ini.
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru dalam rangka
pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar
Rupiah) atau maksimal 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham biasa atas nama pada Tanggal
Penjatahan pada Harga Penawaran Rp112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap saham.
Dengan adanya batasan maksimal 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham biasa atas nama, maka
atas pelaksaan konversi MCB pada Harga Penawaran tersebut terdapat kelebihan dana yang telah disetorkan
oleh Investor sebesar Rp368.000.000,- (tiga ratus enam puluh delapan juta Rupiah). Atas kelebihan dana
tersebut Perseroan akan mengembalikan secara proporsional kepada pemegang Obligasi yaitu kepada PT
Persada Inti Nusa sebesar Rp138.000.000,-, kepada PT Antam Sinar Mulia sebesar Rp138.000.000,- dan kepada
PT Banyu Biru Perkasa sebesar Rp92.000.000,-, pada tanggal pengembalian uang pesanan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan
program ESA dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi
sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah
Penawaran Umum Saham Perdana, Program ESA dan pelaksanaan konversi MCB.
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 120 tanggal 17 Februari 2016, diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 123 tanggal 9 Mei 2017 yang keduanya dibuat dihadapan Hasbullah Abdul
Rasyid, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan juga akan mengeluarkan saham baru dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham dari modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang akan dialokasikan dalam
rangka program Management And Employee Stock Option Plan (“MESOP”). Informasi lengkap mengenai
program MESOP dapat dilihat pada Bab ini.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma
sebagai berikut:
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Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Masyarakat
Jumlah
Disetor

Modal

Ditempatkan

Jumlah Saham dalam Portepel

dan

Jumlah Nominal
(Rp)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
4.740.000.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
474.000.000.000

14.220.000.000

1.422.000.000.000

(%)

99,00
0,50
0,50
100,00

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
474.000.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
47.400.000.000

90,00
0,45
0,45
9,10

5.214.000.000

521.400.000.000

100,00

13.746.000.000

1.374.600.000.000

ESA
Sesuai dengan SK Direksi Perseroan No.036/DIR/MABA/SK-ESA/0417 tentang Program Alokasi Saham
Karyawan (Emmployee Stock Ellocation/ESA) tanggal 21 April 2017, bahwa sehubungan dengan Penawaran
Umum Saham Perdana, Perseroan akan mengadakan Program ESA yang dialokasikan sebanyak-banyaknya
sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau
sebanyak-banyaknya sejumlah 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham. Sisa saham
yang tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan dan Entitas Anak ditawarkan kembali kepada masyarakat.
Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi direksi, komisaris dan
pemegang saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam
Peraturan No. IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Program alokasi saham pegawai (ESA) ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian
dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan dan Entitas Anak yang telah memenuhi
kualifikasi dari Perseroan.
Tujuan pelaksanaan program ESA adalah:
 Retensi
Mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki
penyertaan modal.
 Motivasi dan Kinerja
Meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja
Perseroan secara keseluruhan.
 Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya karyawan dalam program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja
tim, dimana seluruh karyawan bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan.
Dasar perhitungan yang digunakan untuk program ESA adalah Peringkat jabatan yaitu pengelompokan
berdasarkan level kepangkatan dan lamanya masa kerja karyawan.
Penentuan pengalokasian program ESA kepada karyawan ini sepenuhnya merupakan hak/wewenang Direksi
Perseroan setelah mempertimbangkan antara lain: masa kerja, peringkat jabatan, dan Direksi Perseroan
berhak untuk tidak memberikan atau menggugurkan / membatalkan dan mengurangi pemberian saham
kepada karyawan tertentu dan juga berhak untuk menambah pemberian saham kepada karyawan lain yang
memberikan kontribusi signifikan dengan pertimbangan Direksi sendiri.
Direksi telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola
ESA. Alokasi besaran ESA bagi tiap-tiap karyawan tersebut akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan
Direksi Perseroan.
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Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program ESA adalah karyawan yang memenuhi persyaratan
kepesertaan sebagai berikut:
 Berstatus karyawan tetap dan masih aktif bekerja pada saat pelaksanaan program ESA
 Berstatus karyawan kontrak yang telah menjalani masa kerja selama 3 (tiga) bulan, serta memenuhi
syarat dan/atau pantas untuk diangkat sebagai karyawan tetap.
Program ESA
 Perhitungan pengalokasian Saham berdasarkan peringkat jabatan, status karyawan dan masa kerja
karyawan.
 Program ESA memiliki lock-up period selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif saham Perseroan
dicatatkan di Bursa Saham.
 Selama lock-up period, bilamana karyawan mengundurkan diri, diberhentikan atau terlibat perkara
kriminal, maka hak atas saham akan hilang. Setelah lock-up period, bilamana karyawan mengundurkan
diri, diberhentikan atau terlibat perkara criminal, maka ha katas saham akan diberikan secara
proporsional
Harga pelaksanaan Program ESA adalah harga yang berlaku pada Penawaran Umum.
Hak peserta Program ESA
Peserta Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya.
Tata cara pengalokasian Saham
Program ESA yang ditawarkan kepada seluruh peserta ESA terdiri dari:
 Saham Penghargaan oleh Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan dan Entitas Anak. Saham
Penghargaan diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan dan
Entitas Anak.
 Alokasi saham diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan atas nama masingmasing peserta
 Karyawan yang mendapatkan alokasi pembelian Saham harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
- Menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perusahaan dan peraturan
pasar modal Indonesia.
Prosedur Pelaksanaan Program ESA
Karyawan yang berkeinginan mengikuti Program ESA dapat mendaftarkan pemesanan sahamnya melalui
bagian Sumber Daya Manusia pada masing-masing unit usaha. Apabila terdapat porsi saham dalam Program
ESA yang tidak teralokasikan karena berbagai alasan, maka Perseroan berhak mengalokasikan sisa saham
kepada masyarakat dalam Penawaran Umum.
Pembayaran pemesanan saham peserta Program ESA dilakukan secara tunai dengan harga yang sama dengan
Harga Penawaran yang harus dibayar secara penuh oleh Perseroan pada saat pemesanan saham ke rekening
Penawaran Umum Saham Perdana. Saham-saham Program ESA akan didistribusikan ke rekening efek yang
ditunjuk oleh karyawan pada tanggal distribusi. Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian Sumber Daya
Manusia dan bagian Hukum Perseroan untuk menjadi pengelola Program ESA.
Sumber Dana
Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA berupa
pemberian Saham Penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung oleh Perseroan yang sumber
dananya berasal dari kas Perseroan.
Aspek Perpajakan Program ESA
Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh peserta Program ESA dengan demikian
termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada peserta Program ESA.
Setelah periode lock-up berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa
efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta program
ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
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Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang
besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
 Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari
capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang
berlaku.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan
dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan modal
saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara
proforma menjadi sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham
Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Masyarakat
ESA
Jumlah Modal Ditempatkan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

dan

Jumlah Nominal
(Rp)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
-

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
-

4.740.000.000

474.000.000.000

14.220.000.000

1.422.000.000.000

(%)

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

99,00
0,50
0,50
-

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
438.450.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
43.845.000.000

35.550.000

3.555.000.000

0,68

100,00

5.249.550.000

524.955.000.000

100,00

13.710.4500.000

1.371.045.000.000

90,00
0,45
0,45
8,41

MCB
Perseroan telah melakukan penandatangan Perjanjian Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB) dengan
para pemegang MCB, yaitu :
1. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 21 April 2017, diubah dengan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibuat
Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017, dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017,
ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Marga Abhinaya Abadi selaku Penerbit Bond dengan PT Persada Inti Nusa
(“PIN”) selaku Pembeli
- Nilai MCB
: Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
2. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 21 April 2017, diubah dengan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibuat
Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017, dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017,
ringkasan MCB:
- Para Pihak
: PT Marga Abhinaya Abadi selaku Penerbit Bond dengan PT Antam Sinar Mulia
(“ASM”) selaku Pembeli
- Nilai MCB
: Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
3. Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 21 April 2017, diubah dengan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, kemudian dibuat
Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017, dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017,
ringkasan MCB :
- Para Pihak
: PT Marga Abhinaya Abadi selaku Penerbit Bond dengan PT Banyu Biru Perkasa
(“BBP”) selaku Pembeli
- Nilai MCB
: Rp20.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
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MCB yang diterbtikan dilaksanakan dengan persyaratan antara lain:
1. MCB wajib dikonversi menjadi saham Perseroan dengan harga yang sama dengan harga penawaran
umum saham perdana yakni sebesar Rp.112,- (seratus dua belas Rupiah) per saham pada tanggal
pendistribusian saham pada proses penawaran umum saham Perdana Perseroan.
2. MCB diterbtikan tanpa dikenakan bunga bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
3. Bilamana dikarenakan satu dan lain hal perseroan tidak memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian ditandatangani maka penerbit obligasi wajib
mengembalikan jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang
dihitung dari tanggal jatuh tempo yang akan dibayarkan kepada pembeli obligasi secara bertahap
setiap 3 (tiga) bulanan sampai dengan Perseroan mengembalikan seluruh nilai obligasi wajib konversi
pemegang obligasi.
4. Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo dapat mewajibkan penerbit obligasi untuk
mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi saham konversi pada harga konversi.
Saham hasil pelaksanaan MCB memiliki hak yang sama dan sejerajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam
Penawaran Umum Saham Perdana ini, proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham sebelum
dan sesudah Penawaran Umum Saham Perdana dan pelaksanaan konversi MCB adalah sebagai berikut :
Susunan Permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana dan setelah Penawaran Umum
Perdana, ESA dan Pelaksanaan Konversi MCB, Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100(seratus
Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA, MCB

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Nominal
(Rp)

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
PT Saligading Bersama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Masyarakat
ESA
Pemegang MCB PIN
Pemegang MCB ASM
Pemegang MCB BBP
Jumlah Modal Ditempatkan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

dan

Jumlah Saham

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
-

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
-

-

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

18.960.000.000

1.896.000.000.000

99,00
0,50
0,50
-

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000
438.450.000
35.550.000

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000
43.845.000.000
3.555.000.000

79,20
0,40
0,40
7,40
0,60

-

-

266.625.000
266.625.000

26.662.500.000
26.662.500.000

4,50
4,50

4.740.000.000

474.000.000.000

100,00

177.750.000

17.775.000.000

3,00

5.925.000.000

592.500.000.000

100,00

14.220.000.000

1.422.000.000.000

13.035.000.000

1.303.500.000.000

MESOP
Dalam rangka Program MESOP, Perseroan juga berencana untuk menerbitkan saham sejumlah 35.550.000
(tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk No.061/DIR/MABA/SK-MESOP/0417 tanggal 21 April 2017 tentang Rencana Opsi Saham
Manajemen Dan Karyawan (Manajement And Employee Stock Option Plan/MESOP).
Ketentuan Program MESOP, antara lain :
Kriteria Penerima MESOP
Memberikan hak kepada Direksi dan Komisaris Perseroan untuk membeli saham dengan kriteria sebagai
berikut :
- Pembelian saham yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris Perseroan akan diberikan diskon sebesar 10%
- Menjabat sebagai Direksi dan Komisaris Perseroan
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Pajak
Peserta Program MESOP akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku dan wajib
dibayarkan pada saat peserta program MESOP menerima saham, Pajak penghasilan tersebut akan dibebankan
kepada perorangan.
Jangka waktu Lock-up Period
Dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah hak opsi dikonversi menjadi saham Perseroan, pemegang saham
MESOP tidak dapat mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak ketiga (“lock-up period”)
Periode Lock-up Periode
Selama Lock-up Periode, bilamana Direksi dan Komisaris Perseroan mengundurkan diri, diberhentikan atau
terlibat perkara kriminal, maka hak atas saham akan hilang. Setelah Lock-up Periode, bilamana karyawan
mengundurkan diri, diberhentikan atau terlibat perkara kriminal, maka hak atas saham akan diberikan secara
proporsional.
Porsi saham MESOP yang tidak teralokasi
Apabila terdapat porsi saham dalam program MESOP yang tidak teralokasi karena berbagai alasan, maka
Perseroan berhak menentukan peserta program MESOP yang lain dengan skema yang berbeda.
Pejabat yang ditunjuk
Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi
pengelola program MESOP.
Pelaksanaan MESOP
Program MESOP akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan
perundangan yang berlaku.
Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham
baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta
lima ratus lima puluh ribu) saham atau 0,6% (nol koma enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor
setelah Penawaran Umum, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di
bursa Efek Indonesia. Dimana pendistribusian hal opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut :
1. Tahap pertama pada tiga bulan setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia,
dimana jumlah hak opsi dan penerima hak opsi akan diatur dalam keputusan Direksi.
2. Tahap kedua pada ulang tahun pertama pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia, dimana
jumlah hak opsi dan penerima hak opsi akan diatur dalam keputusan Direksi.
Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan
Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/ BEI/01-2014
tertanggal 20 Januari 2014 (“Peraturan Pencatatan”). Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi
Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.
Prosedur MESOP
Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan untuk setiap tahap I dan tahap II. Keterangan
mengenai detil pelaksanaan dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon Peserta
Program MESOP dalam keputusan Direksi. Mekanisme Program MESOP adalah sebagai berikut:
 Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham baru Perseroan selama 1 (satu) tahun
sejak tanggal penerbitannya;
 Sehubungan dengan masa pelaksanaan hak opsi (exercise period), Direksi Perseroan akan menentukan
periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (window exercise). Window
exercise akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dimana setiap window exercise
memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan
 Harga pelaksanaan (exercise price) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Peraturan Pencatatan. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan
dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sekurang-
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kurangnya 90,00% dari rata-rata harga penutupan saham Perusahaan Tercatat yang bersangkutan selama
kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan
dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan saham hasil penawaran umum saham perdana sebesar 474.000.000 (empat
ratus tujuh puluh empat juta) saham biasa atas nama, termasuk Pelaksanaan ESA sebanyak-banyaknya
35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham, Perseroan juga akan mencatatkan saham
baru hasil pelaksanaan konversi MCB sebesar 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) saham biasa atas nama
dan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana sebesar
4.740.000.000 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta) Saham Biasa Atas Nama. Dengan demikian, jumlah
saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 5.925.000.000 (lima miliar sembilan ratus
dua puluh lima juta) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana dan
pelaksanaan konversi MCB.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENERBITKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI
SAHAM PERSEROAN DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN
MENJADI EFEKTIF.
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II.

RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penjualan saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana
Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk :
1. Sekitar 32% (tiga puluh dua persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang. Dengan
rincian sebagai berikut :
a. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang pinjaman
Perseroan untuk fasilitas kredit Investasi II dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk,
keterangan tentang Fasilitas Kredit Investasi II :
Fasilitas Kredit Investasi II diperoleh pada tanggal 18 April 2016 berdasarkan SKK
No.JMPP/PK/2016.009, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 83.000.000.000.
Fasilitas kredit ini dikenai bunga sebesar 13,00% per tahun, digunakan untuk pembelian ruang
kantor di lantai 03 unit 01-15, lantai 25 unit 01-12, dan lantai 26 unit 01-15 di ITS Tower, Jalan
Pasar Minggu, Jakarta. Pinjaman ini dibayarkan setiap bulan yang dimulai pada tanggal 18
Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021.
Pada tanggal 1 Juni 2017, saldo pokok utang pinjaman Perseroan kepada PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk, adalah sebesar Rp 77.928.168.249, setelah dibayar saldo hutang
sekitar Rp68.091.870.000,-, dan atas pembayaran sebagian utang pinjaman tersebut tidak
terdapat ketentuan pinalti dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan.
b. Sekitar 11% (sebelas persen) untuk pembayaran sebagian pokok utang pinjaman LMS untuk
fasilitas kredit Investasi I dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, keterangan tentang
Fasilitas Kredit Investasi I :
Fasilitas Kredit Investasi I diperoleh pada tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris
Imelda Nur Pane, S.H., No. 4, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 41.000.000.000.
Fasilitas kredit ini dikenai bunga sebesar 13,25% per tahun, digunakan untuk pembangunan
Hotel Ammi di Jalan Gayanti, No. 14, Cepu, Jawa Tengah. Pinjaman ini dibayarkan setiap
bulan yang dimulai pada tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020
Pada tanggal 1 Juni 2017, saldo pokok utang pinjaman LMS kepada PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk adalah sebesar Rp31.981.444.047, setelah dibayar saldo hutang sekitar
Rp26.829.100.000,-, dan atas pembayaran sebagian utang pinjaman tersebut tidak terdapat
ketentuan pinalti dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh LMS.
Pinjaman kepada entitas anak :
a. Jangka waktu pinjaman: 2 (dua) tahun
b. Tingkat Bunga
: 12% (dua belas persen)
Penggunaan dana Perseroan yang diberikan kepada LMS dalam bentuk pinjaman dan
pengembalian pinjaman oleh LMS akan digunakan Perseroan untuk modal kerja.
2. Sekitar 49% (empat puluh sembilan persen) disalurkan kepada Entitas Anak dalam bentuk pinjaman untuk
ekspansi usaha :
a. Sekitar 28% (dua puluh delapan persen) untuk ekspansi usaha GCI berupa penyelesaian
pembangunan hotel Allium Arum Cepu.
b. Sekitar 21% (dua puluh satu persen) untuk ekspansi usaha DF berupa pembangunan restoran.
pinjaman kepada entitas anak :
a. Jangka waktu pinjaman: 2 (dua) tahun
b. Tingkat Bunga
: 12% (dua belas persen)
Penggunaan dana Perseroan yang diberikan kepada GCI dan DF dalam bentuk pinjaman dan
pengembalian pinjaman oleh keduanya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja.
3. Sekitar 19% (sembilan belas persen) digunakan Perseroan untuk modal kerja.
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Apabila penggunaan dana yang diterima tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan
dana maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman bank.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sebesar 11,77% (sebelas koma tujuh puluh tujuh persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum
ini, dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai
berikut:
-

-

Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)
Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)
Biaya jasa penjualan (selling fee)
Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:
Biaya jasa Akuntan Publik
Biaya jasa Konsultan Hukum
Biaya jasa Notaris
Biaya jasa Biro Administrasi Efek
Biaya jasa Penilai
Biaya Pendaftaran di OJK
Biaya lain-lain (terdiri dari pencatatan di BEI, pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan
Public Expose dan Due Diligence, konsultan, percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir,
iklan surat kabar, dan lainnya)

:
:
:

0,25%
2.80%
0,25%

:
:
:
:
:
:
:

2,07%
0,85%
0,14%
0,19%
0,46%
0,11%
4,66%

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara
periodik kepada para Pemegang Saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK sesuai
dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai
dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham,
maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan OJK No.30/2015.
Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan :
a. Menempatkan dana yang belum direalisasikan tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan
likuid;
b. Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan;
c. Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
d. Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan
dengan pihak dimana dana yang belum direalisasikan tersebut ditempatkan.
Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya transaksi afiliasi dan
atau benturan kepentingan, Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi
Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

10

III.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian, dalam semua hal yang material, dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK 25
(Revisi 2013): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”,penerapan awal PSAK 24
(revisi 2015): “Imbalan Kerja”, dan PSAK 46 (Revisi 2014): ”Pajak Penghasilan” yang menyebabkan penyajian
kembali laporan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014/21 Desember 2013, dalam
laporannya tertanggal 19 Mei 2017, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada
tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan yang ditandatangani
oleh Drs. Baktizar BM, MM, CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak
diperhitungkannya imbalan kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 7 Juni 2016,
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Pada tanggal 31 Desember 2014 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, MM,
CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak diperhitungkannya imbalan
kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 9 Oktober 2015, serta penekanan suatu
hal terhadap indikasi adanya ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dalam laporannya tertanggal 19 Mei
2017, Perseroan mempunyai total liabilitas konsolidasian sebesar Rp525.805 juta, yang terdiri dari total
liabilitas jangka pendek sebesar Rp49.041 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp476.764 juta
dengan perincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
Liabilitas Jangka Pendek
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima dimuka
Penyisihan untuk penggantian perabot dan peralatan hotel
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Utang pihak berelasi
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Liabilitas Pajak Tangguhan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Utang bank
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS

Jumlah

3.239
3.400
3.693
5.737
271
677
31.786
166
72
49.041

282.252
2.203
308

191.880
121
476.764
525.805
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Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

A. Liabilitas Jangka Pendek
1. Utang usaha – pihak ketiga
Utang usaha seluruhnya merupakan utang kepada pemasok atas pembelian persediaan hotel. Rincian utang
usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Sampai dengan 1 bulan
1.285
1 bulan – 3 bulan
639
3 bulan – 6 bulan
170
Lebih dari 6 bulan
1.145
Jumlah
3.239

Pemasok utama Grup, antara lain, adalah PD Jaya Mandiri, CV Rasty Sarana Utama, PT Sukanda Jaya, PT
Catur Mitra Kulina dan UD Amel.
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, semua utang usaha Grup merupakan utang usaha kepada
pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.

2. Utang lain-lain – pihak ketiga
Utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 kepada pihak ketiga terdiri dari:

PT Salimas Bersama
Service charge yang belum dibagikan
Lain-lain
Jumlah

(dalam jutaan Rupiah)
500
586
2.314
3.400

3. Beban masih harus dibayar
Beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2016 terdiri dari:

Bunga
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Listrik dan air
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200juta)
Jumlah

(dalam jutaan Rupiah)
2.107
415
300
871
3.693
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4. Utang Pajak
Pada tanggal 31 Desember 2016, posisi utang pajak adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Entitas Induk
Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pajak lainnya
Pajak Hotel dan Restoran
Pajak lainnya
Sub Jumlah
Entitas Anak
Pajak Penghasilan
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 23
Pajak lainnya
Pajak Hotel dan Restoran
Pajak lainnya
Sub Jumlah
Jumlah

1.974
180
0,4
36
1.811
4.001

50
5
1.681
1.736
5.737

5. Bagian Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
a. Utang bank
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang bank yang merupakan liabilitas jangka panjang
yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Utang Bank yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun Entitas Induk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Entitas Anak, LMS
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi
Entitas Anak, GCI
PT Bank Bukopin Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun

13.300
7.280

7.400

3.641
165
31.786

Fasilitas kredit yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
untuk Perseroan, jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2016, fasilitas ini sudah dilunasi oleh Perseroan
tanggal 16 Maret 2016.
Fasilitas kredit yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
untuk LMS, jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2016, fasilitas ini sudah dilunasi oleh LMS tanggal 17 Maret
2016.
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Jatuh Tempo pembayaran utang ke PT Bank Bukopin Tbk untuk GCI adalah sebagai berikut
- Kredit Investasi I, jatuh tempo 25 Mei 2025
- Kredit Investasi II, jatuh tempo 25 Juni 2025
b. Utang pembiayaan konsumen
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang pembiayaan konsumen yang merupakan
liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp166 juta.
Utang pembiayaan konsumen ini dikenai bunga berkisar 13,00% per tahun, kendaraan milik Grup dijadikan
sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh oleh Grup.

c. Utang sewa pembiayaan
Pada tanggal 31 Desember 2016, utang sewa pembiayaan merupakan utang kepada PT Dipo Star Finance
atas pembelian kendaraan untuk PT Dream Food, entitas anak dengan rincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Jatuh Tempo
2015
2016
2017
Jumlah
Dikurangi Bunga
Utang Sewa pembiayaan

76
76
(4)
72

B. Liabilitas Jangka Panjang
1. Utang pihak berelasi
Pada tanggal 31 Desember 2016, posisi utang pihak berelasi adalah sebagai berikut:

PT Saligading Bersama (SGB)
PT Equator Dinamika Selaras (EDS)
PT Kaidi Indojaya (KI)
PT Cakrawala Permai Prima (CPP)
Jumlah

(dalam jutaan Rupiah)
272.391
8.131
1.413
317
282.252

Utang pihak berelasi merupakan beban operasional Grup yang dibayarkan terlebih dahulu oleh SGB, EDS, KI,
dan CPP.
Pada tanggal 13 November 2015, sebagian utang pihak berelasi kepada SGB telah dikonversi menjadi modal,
berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H., No. 20 tanggal 13 November 2015.
Pada tanggal 17 Februari 2017, utang pihak berelasi kepada SGB telah dikonversi menjadi modal, berdasarkan
Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. No. 120 tanggal 17 Februari 2017.
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2. Liabilitas Imbalan kerja karyawan
Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016, 2015, dan 2014 berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh PT Dayamandiri
Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 24 Januari 2017 sehubungan dengan
penerapan PSAK No. 24 (Revisi 2015), “Imbalan Kerja”, menggunakan metode “Projected Unit Credit”.
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai
berikut:
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji tahunan
Tingkat pengunduran diri
Usia pensiun
Tingkat mortalitas
Metode penilaian

: 8,59%
: 10,00%
: 10,00%
: 55 tahun
: 100% TMI 99
: Projected Unit Credit

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri atas:
(dalam jutaan Rupiah)

Nilai kini liabilitas imbalan kerja

2.203

3. Liabilitas pajak tangguhan
Pada tanggal 31 Desember 2016, posisi Liabilitas pajak tangguhan Perseroan sebesar Rp308juta.
4. Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
a. Utang bank
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang bank yang merupakan liabilitas jangka panjang
setelah dikurangi yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)

Utang Bank setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Entitas Induk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Entitas Anak, LMS
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi
Entitas Anak, GCI
PT Bank Bukopin Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Jumlah bagian jangka panjang

44.100
72.600

25.959

46.886
2.335
191.880

Perseroan
Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Kredit Investasi I
Bunga
: 11,00% per tahun
Jatuh Tempo
: 19 Februari 2021
- Kredit Investasi II
Bunga
: 13,00% per tahun
Jatuh Tempo
: 17 Oktober 2021
Untuk syarat dan pembatasan serta pemenuhan syarat syarat untuk kredit Investasi I dan Kredit Investasi
II mempunyai kondisi yang sama, sebagai berikut
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Syarat dan Pembatasan

: (i) Selama utang Entitas Induk terhadap BNI belum dilunasi, tanpa
persetujuan tertulis dari BNI, Entitas Induk dilarang melakukan
aktivitas antara lain sebagai berikut:
. Mengubah bentuk atau status hukum Entitas Induk, mengubah
anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Entitas Induk)
memindah-tangankan resipis atau saham Entitas Induk baik antar
pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan
perubahan pemegang saham dominan.
. Mengubah susunan pengurus Entitas Induk dan pemilikan saham
Entitas Induk.
. Menggunakan dana Entitas Induk untuk tujuan di luar usaha yang
dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
. Mengizinkan pihak lain menggunakan Entitas Induk untuk kegiatan
usaha pihak lain.
. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan Entitas Induk atau
barang agunan kepada pihak lain.
. Melunasi seluruh atau sebagian hutang Entitas Induk kepada
pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau
telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga
keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika
pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang
yang berkaitan langsung dengan usahanya.
. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam
rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan menjaminkan harta
kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminkan
oleh Entitas Induk ke BNI, kepada pihak lain.
. Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang
saham.
. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
kepailitan.
. Melakukan merger,
perusahaan lain.
. Melakukan

investasi

akuisisi

atau

investasi/penyertaan

yang

melebihi

proceed

Entitas

pada
Induk,

penyertaan modal atau pengambil-alihan saham pada perusahaan
lain.
. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
Entitas Induk kepada pihak manapun.
. Mengubah bidang usaha.
. Melakukan interfinancing dengan anggota grup usaha.
. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang
dibuat secara notarial.
. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah

16

ada.
(ii) Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk harus menjaga dan
mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
. Rasio lancar minimal 1,00 kali.
. Debt to Equity Ratio maksimal 2,30 kali.
. Debt Service Coverage minimal 100%.
Pemenuhan Syarat-syarat : Pada tanggal 31 Desember 2016, rasio keuangan Entitas Induk adalah:
. Rasio lancar sebesar 0,77 kali.
. Debt to Equity Ratio sebesar 4,6 kali.
. Debt to Service Coverage sebesar 13,49%.
LMS
Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- Kredit modal kerja
Bunga
: 13,25% per tahun
Jatuh Tempo
: 5 Mei 2016 sudah dilunasi 17 Maret 2016
Syarat dan Pembatasan : (i) Selama utang LMS terhadap BNI belum dilunasi, tanpa persetujuan
tertulis dari LMS, LMS dilarang melakukan aktivitas antara lain sebagai
berikut :
. Mengubah bentuk atau status hukum LMS, mengubah anggaran
dasar (kecuali meningkatkan modal LMS) memindah-tangankan
resipis atau saham LMS baik antar pemegang saham maupun
kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang
saham dominan.
. Mengubah susunan pengurus LMS dan pemilikan saham LMS.
. Menggunakan dana LMS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai
dengan fasilitas kredit dari BNI.
. Mengizinkan pihak lain menggunakan LMS untuk kegiatan usaha
pihak lain.
. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan LMS atau barang
agunan kepada pihak lain.
. Melunasi seluruh atau sebagian hutang LMS kepada pemegang
saham dan/atau perusahaan Afiliasi yang belum atau telah
didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga
keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika
pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang
berkaitan langsung dengan usahanya.
. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam
rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan menjaminkan harta
kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminkan
oleh LMS ke BNI, kepada pihak lain.
. Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang
saham.
. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
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kepailitan.
. Melakukan

merger,

akuisisi

atau

investasi/penyertaan

pada

perusahaan lain.
. Melakukan investasi yang melebihi proceed LMS, penyertaan modal
atau pengambil-alihan saham pada perusahaan lain.
. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
LMS kepada pihak manapun.
. Mengubah bidang usaha.
. Melakukan interfinancing dengan anggota grup usaha.
. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang
dibuat secara notarial.
. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah
ada.
(ii) Selama

jangka

waktu

pinjaman,

LMS

harus

menjaga

dan

mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut:
. Rasio lancar minimal 1,00 kali.
. Debt to Equity Ratio maksimal 2,30 kali.
. Debt Service Coverage minimal 100%.
Pemenuhan Syarat-syarat : Pada tanggal 31 Desember 2016, rasio keuangan LMS adalah:
. Rasio lancar sebesar 0,20 kali.
. Debt to Equity Ratio sebesar 1,3 kali.
. Debt to Service Coverage sebesar 28,75%.
GCI
Pinjaman dari PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)
- Kredit Investasi I
Bunga
: 14,25% per tahun
Jatuh Tempo
: 25 Mei 2025
- Kredit Investasi I
Bunga
: 14,25% per tahun
Jatuh Tempo
: 25 Juni 2025
Syarat dan Pembatasan : (i) Selama utang GCI terhadap Bukopin belum dilunasi, tanpa persetujuan
tertulis dari Bukopin, Bukopin dilarang melakukan aktivitas antara lain
sebagai berikut :
. GCI tidak diperkenankan memberikan jaminan kepada anggota grup
yang lain atau kepada pihak yang lain yang tidak berkaitan dengan
bidang usaha.
. Setiap perubahan anggaran dasar termasuk perubahan susunan
pengurus memberitahukan secara tertulis kepada bank, namun
apabila akan melakukan perubahan pemegang saham harus dengan
persetujuan tertulis dengan bank serta wajib menyerahkan 1 salinan
akta perubahan tersebut berikut Surat Keputusannya selambatlambatnya 1 bulan setelah tanggal perubahan.
. Tidak diperkenankan melakukan overdraft dan cross clearing.

(ii) Selama

jangka

waktu

pinjaman,

GCI

harus

menjaga

dan
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mempertahankan rasio keuangan earning before interest tax
depreciation, and amortization terhadap kewajiban bank minimal 1,3
kali.
b. Utang Pembiayaan konsumen
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki utang pembiayaan konsumen yang merupakan utang
kepada PT Toyota Astra Financial Service atas pembelian kendaraan untuk Entitas Induk dengan rincian
sebagai berikut
(dalam jutaan Rupiah)
Jatuh Tempo
2015
2016
2017
182
2018
140
Jumlah
323
Dikurangi Bunga
(36)
Utang pembiayaan konsumen
286
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu
166
tahun
Bagian Jangka Panjang
121
Utang pembiayaan konsumen ini dikenai bunga berkisar 13,00% per tahun masing-masing pada tanggal 31
Desember 2016, 2015 dan 2014.
Kendaraan milik Grup dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh oleh
Grup.
Beban bunga dari utang pembiayaan konsumen untuk tahun 2016, 2015, dan 2014 disajikan sebagai
“Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Tidak ada fakta material yang mengakibatkan perubahan secara signifikan pada:
1. Liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal laporan
Akuntan Publik.
2. Liabilitas dan/atau perikatan setelah tanggal laporan Akuntan Publik sampai dengan tanggal efektifnya
Pernyataan Pendaftaran.
Pada tanggal pembayaran pokok dan bunga pada bulan Maret 2016, Perseroan belum melaksanakan
pembayaran pada bulan tersebut dan pada saat prospektus ini diterbitkan Perseroan sedang melakukan
negosisasi penurunan bunga sebagai berikut :
Untuk PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk dari bunga 13,25%, Perseroan mengusulkan
penurunan bunga menjadi 11,25%;
Untuk PT Bank Bukopin Tbk dari bunga 13,75%, Perseroan mengusulkan penurunan bunga
menjadi 13,00%.
-

Perjanjian Mandatory Convertible Bond dengan PT Banyu Biru Perkasa (BBP)
Berdasarkan perjanjian penerbitan mandatory convertible bond antara BBP dengan Perseroan tanggal 21 April
2017, BBP setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp 20.000.000.000 kepada Perseroan untuk dikonversi
menjadi mandatory convertible bond. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 12 bulan sejak perjanjian ini
ditandatangani. Perseroan telah memperoleh dana sejumlahRp 20.000.000.000 pada tanggal 2 Mei 2017.
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Perjanjian Mandatory Convertible Bond dengan PT Antam Sinar Mulia (ASM)
Berdasarkan perjanjian penerbitan mandatory convertible bond antara ASM dengan Entitas Induk tanggal 21
April 2017, ASM setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000.000 kepada Perseroan untuk
dikonversi menjadi mandatory convertible bond. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 12 bulan sejak
perjanjian ini ditandatangani. Perseroan telah memperoleh dana sejumlah Rp 30.000.000.000 pada tanggal 27
April 2017.

Perjanjian Mandatory Convertible Bond dengan PT Persada Inti Nusa (PIN)
Berdasarkan perjanjian penerbitan mandatory convertible bond antara PIN dengan Perseroan tanggal 21 April
2017, PIN setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000.000 kepada Perseroan untuk dikonversi
menjadi mandatory convertible bond. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 12 bulan sejak perjanjian ini
ditandatangani. Perseroan telah memperoleh dana sejumlah Rp 30.000.000.000 pada tanggal 26 April 2017
SELURUH
LIABILITAS
KONSOLIDASIAN
PERSEROAN
DAN
ENTITAS
ANAK
PADA
TANGGAL
31 DESEMBER 2016 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI
DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI
DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG
BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.
SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2016 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI
TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN
TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, KOMITMEN DAN KONTIJENSI KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG
TIMBUL DARI KEGIATAN OPERASIONAL NORMAL PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG
TELAH DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN
PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA MENDATANG DAN MASUKNYA DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA
SAHAM, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA
SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE
COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
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IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan
dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian
terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan
Pembahasan oleh Manajemen.
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang
ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,
dalam semua hal yang material, dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK 25 (Revisi 2013):
“Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”,penerapan awal PSAK 24 (revisi 2015):
“Imbalan Kerja”, dan PSAK 46 (Revisi 2014): ”Pajak Penghasilan” yang menyebabkan penyajian kembali
laporan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014/21 Desember 2013, dalam
laporannya tertanggal 19 Mei 2017, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada
tanggal 31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan yang ditandatangani
oleh Drs. Baktizar BM, MM, CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak
diperhitungkannya imbalan kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 7 Juni 2016,
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Pada tanggal 31 Desember 2014 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, MM,
CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak diperhitungkannya imbalan
kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 9 Oktober 2015, serta penekanan suatu
hal terhadap indikasi adanya ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
dalam Jutaan Rupiah
31 Desember
ASET

2016

2015*

2014*

ASET LANCAR
Kas dan bank

3.667

4.432

3.807

Piutang usaha - Pihak ketiga

5.201

6.372

18

Pihak ketiga

1.829

557

-

Pihak berelasi

6.332

-

-

Piutang lain-lain

Persediaan

3.028

1.564

1.707

10.360

3.013

3,388

-

98

1

30.417

16.036

8.921

Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp52.852.069.389 pada tahun 2016, Rp 31.846.866.886 pada tahun
2015, dan Rp 13.887.353.082 pada tahun 2014

470.861

471.757

396.477

Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp 6.083.333.400 pada tahun 2016

115.583

121.667

-

Uang muka dan beban dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR

Piutang pihak berelasi

3.192

-

-

Aset pajak tangguhan

49

37

36

964

3.707

532

Aset lain-lain
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Jumlah Aset Tidak Lancar

590.649

597.168

397.045

JUMLAH ASET

621.066

613.204

405.966

Utang bank jangka pendek

-

2.000

2.000

Utang usaha - Pihak ketiga

3.239

2.832

1.474

Utang lain-lain Pihak ketiga

3.400

3.389

81

Beban masih harus dibayar

3.693

2.681

4.467

Utang pajak

5.737

2.956

1.615

Pendapatan diterima di muka

271

-

-

Penyisihan untuk penggantian perabot dan peralatan hotel

677

454

-

31.786

11.711

7.150

166

184

168

72

71

63

49.041

26.278

17.018

282.252

317.200

285.994

2.203

1.669

604

308

113

115

191.880

138.975

101.209

121

277

454

-

72

142

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

476.764

458.306

388.518

JUMLAH LIABILITAS

525.805

484.584

405.536

LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)-NETO
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun:
Utang bank
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun:
Utang bank
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan

dalam Jutaan Rupiah
31 Desember
2016

2015*

2014*

EKUITAS
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)-NETO YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham
Modal dasar - 200.000 lembar saham pada tahun 2016 dan 2015
dan 80.000 lembar saham pada tahun 2014
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Modal ditempatkan dan disetor penuh - 200.000 lembar saham
pada tahun 2016 dan 2015 dan 40.000 lembar saham pada tahun
2014
Defisit

200.000

200.000

40.000

(104.124)

(71.964)

(42.223)

95.876

128.036

(2.223)

(615)

584

2.653

95.261

128.620

430

621.066

613.204

405.966

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) – Neto Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk
KEPENTINGAN NONPENGENDALI
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
*Laporan keuangan telah disajikan kembali

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
dalam Jutaan Rupiah
31 Desember
2016

2015*

2014*

PENDAPATAN DEPARTEMENTAL

54.621

52.868

22.536

BEBAN DEPARTEMENTAL

26.567

26.988

15.278

LABA KOTOR

28.054

25.880

7.258

25.109

25.627

16.916

Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Peralatan, pemeliharaan, dan energi

6.452

6.844

7.988

5.574

5.352

3.416

Penjualan dan promosi

1.471

1.532

273

38.606

39.355

28.593

(10.552)

(13.475)

(21,335)

(22.294)

(14.512)

(10.512)

Penyusutan property investasi

(6.083)

-

-

Pajak

(1.020)

(1.843)

(195)

6.799

-

-

Provisi

-

(1.145)

-

Laba selisih kurs

-

67

111

Keuntungan pembelian dengan diskon

-

-

2.799

(149)

(1.558)

(932)

Jumlah Beban Lain-lain - Bersih

(22.747)

(18.991)

(8.729)

RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN

(33.299)

(32.466)

(30.064)

(151)

40

(130)

(33.450)

(32.426)

(30.194)

BEBAN USAHA
Umum dan administrasi

Jumlah Beban Usaha
RUGI USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Bunga

Pendapatan sewa

Lain-lain - bersih

MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
Penghasilan (beban) Komperehensif Lain yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:
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Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja

123

154

(38)

Manfaat (Beban) pajak penghasilan terkait

(31)

(38)

9

92

116

(29)

(33.358)

(32.310)

(30.223)

(32.254)

(29.837)

(28.350)

Penghasilan (beban) komprehensif lain - setelah pajak
RUGI KOMPEREHENSIF TAHUN BERJALAN
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH

(1.196)

(2.589)

(1.844)

(33.450)

(32.426)

(30.194)

(32.159)

(29.740)

(28.372)

RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali

(1.199)

(2.570)

(1.851)

(33.358)

(32.310)

(30.223)

(161.270)

(488.802)

(708.756)

(6,80)

(8,91)

(9,03)

JUMLAH
RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah Penuh)
RUGI PER SAHAM DILUSI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah Penuh)
*Laporan keuangan telah disajikan kembali

RASIO KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016

2015*

2014*

LIQUIDITY RATIO
Current ratio

62,02%

61,02%

52,42%

Quick ratio

55,85%

55,07%

42,39%

Debt to asset ratio

84,66%

79,02%

99,89%

Debt to equity ratio

551,96%

376,76%

94.310,70%

Profit margin

51,36%

48,95%

32,20%

Return on Asset

-5,36%

-5,30%

-7,41%

Return on Equity

-35,11%

-25,21%

-7.022,89%

SOLVABILITY RATIO

PROFITABILITY RATIO
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ACTIVITY RATIO
Assets turnover ratio
Working capital turnover ratio
*disajikan kembali

0,09

0,09

0,06

(2,93)

(5,16)

(2,78)
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V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perusahaan
beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XV dari Prospektus ini. Analisis dan
pembahasan yang disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan
ketidakpastian. Hasil akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam
kalimat-kalimat tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam
kalimat-kalimat tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait
dalam Prospektus ini, khususnya Bab VI mengenai Risiko Usaha.
1. UMUM
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk ("Entitas Induk") didirikan pada mulanya dengan nama PT Lintas Insana Wisesa,
yang didirikan di Indonesia sesuai Akta Notaris Imam Wahyudi, S.H., No. 01 tanggal 11 November 2009. Akta
pendirian ini telah disahkan oleh Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat
Keputusan No. AHU-61372.AH.01.01.2009 tanggal 15 Desember 2009. Entitas Induk mengubah nama menjadi
PT Marga Abhinaya Abadi pada tanggal 3 Februari 2017 dan mengubah namanya kembali menjadi PT Marga
Abhinaya Abadi Tbk pada tanggal 17 Februari 2017. Anggaran Dasar Entitas Induk telah mengalami beberapa
kali perubahan, terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 120 tanggal 17 Februari
2017, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta tersebut
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Nomor : AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk, ruang lingkup kegiatan Entitas Induk adalah di bidang
pembangunan dan akomodasi. Entitas Induk berkedudukan di Jakarta dan kantor berlokasi di Jalan Raya Pasar
Minggu No. 18, Jakarta Selatan.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERUSAHAAN
Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perusahaan
Perusahaan sebagai suatu entitas bisnis dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan dipengaruhi oleh
beberapa faktor resiko yang dapat berdampak positif dan juga negative terhadap kegiatan usaha dan kondisi
keuangan Perusahaan.
A. Faktor-faktor yang berkaitan dengan Indonesia
1.

Kondisi Sosial dan Politik
Kondisi Politik Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi, yang berakibat pada berbagai
peristiwa sosial dan politik yang menjadi ciri dari ketidakpastian perubahan lingkungan politik di
Indonesia.
Tahun 2017 Indonesia menghadapi event politik yang sangat penting yaitu dilangsungkannya
pemilihan Kepala Daerah. Suhu politik pada setiap tahapan Pemilihan awalnya diprediksi akan
memanas, namun berkaca pada pengalaman bangsa Indonesia sebelumnya dan adanya
kewaspadaan dan kesiagaan aparat keamanan serta bertambahnya kesadaran dan kedewasaan
berpolitik bangsa Indonesia maka pemilihan Kepala Daerah tersebut dapat belangsung relatif
aman, damai dan terkendali.
Tidak adanya jaminan bahwa kondisi sosial dimasa depan baik secara langsung atau tidak
langsung tidak mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perusahaan. Beberapa aksi
terorisme dapat terjadi juga dapat mengganggu Indonesia, yang kemudian berpengaruh pada
bisnis, kondisi keuangan dan hasil usaha Perusahaan.
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2.

Kondisi Perekonomian Indonesia
Selama periode tahun 2012-2015, indikator kinerja perekonomian nasional mengalami
perkembangan yang dinamis. Pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren perlambatan
ekonomi seiring dengan perlambatan ekonomi global, yaitu dari 6,0 persen pada tahun 2012
menjadi 4,8 persen pada tahun 2015, sementara itu pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi
Indonesia membaik mencapai 5,02 persen.
Perlambatan kinerja perekonomian di tahun 2011-2015 didorong oleh dinamika perekonomian
global yang menunjukkan perlambatan, seiring dengan perlambatan pemulihan ekonomi
beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Kawasan Eropa; gejolak dan konflik
geopolitik di beberapa negara di kawasan Timur Tengah; serta perlambatan pertumbuhan
ekonomi Tiongkok. Pada Tahun 2016 ekonomi Indonesia membaik dengan didorong kenaikan
dari harga-harga komoditas
Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami tren depresiasi,
melanjutkan kecenderungan yang terjadi sejak tahun 2012. Rata-rata nilai tukar rupiah bergerak
pada kisaran Rp9.380 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2012 melemah menjadi Rp13.392 per
dolar Amerika Serikat pada tahun 2015 dan pada kisaran Rp13.300 per dolar Amerika Serikat di
tahun 2016.
Laju inflasi sempat mengalami peningkatan pada tahun 2013 dan 2014 yang mencapai masingmasing 8,4 persen, dampak kebijakan pemerintah di bidang harga, khususnya terkait reformasi
kebijakan energy. Inflasi kembali menurun di tahun 2015 dan 2016 berturut-turut di 3.4% dan
3.03%. Relatif stabilnya harga komoditas bahan pangan dan energi serta semakin meningkatnya
kelancaran arus distribusi mendorong upaya Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi pada
level yang rendah dan stabil.
Pada periode tahun 2012-2016, kebijakan fiskal yang telah dilaksanakan Pemerintah, antara lain
untuk: (1) menjaga pertumbuhan ekonomi tetap meningkat disertai dengan upayaupaya untuk
mengurangi kesenjangan antarkelompok pendapatan dan antarwilayah; (2) melaksanakan
kebijakan insentif (stimulus) fiskal untuk mendukung, antara lain pengembangan industri
intermediate dan substitusi impor, kegiatan penelitian dan pengembangan, dan hilirisasi
pertambangan melalui kebijakan disinsentif fiskal bea keluar untuk ekspor barang tambang
mentah, dan insentif fiskal untuk penanaman modal bagi industri hilir pertambangan; (3)
menjaga defisit anggaran dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tingkat
yang aman; dan (4) optimalisasi pendapatan negara, peningkatan efisiensi belanja negara,
pemilihan sumber pembiayaan yang berbiaya rendah dan risiko yang minimal, serta
memanfaatkan utang utuk kegiatan yang produktif.
Pendapatan negara dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami peningkatan yang pesat dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 4,1 persen per tahun. Secara nominal realisasi pendapatan
negara meningkat dari Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012 dan menjadi Rp1.508,0 triliun pada
tahun 2015. Pendapatan negara tersebut terdiri dari pendapatan dalam negeri dengan kontribusi
rata-rata sebesar 99,5 persen dan penerimaan hibah dengan kontribusi rata-rata sebesar 0,5
persen. Pada tahun 2016, pendapatan negara sebesar Rp1.551,8 triliun atau meningkat 2,9
persen dari realisasi dalam tahun 2015. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perubahan
indikator ekonomi makro khususnya perbaikan dalam pertumbuhan ekonomi dari sebesar 4,8
persen pada tahun 2015 menjadi 5,02 persen pada tahun 2016, dan optimalisasi perpajakan.
Dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan, Pemerintah telah mengambil berbagai
langkah kebijakan melalui: penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan
penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral, penyesuaian kebijakan kepabeanan
dan pajak penghasilan; pemberian insentif fiskal, penerapan kebijakan hilirisasi pada
sektor/komoditas tertentu, serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sementara itu,
optimalisasi PNBP dilakukan melalui: optimalisasi penerimaan migas, menahan penurunan
alamiah lifting migas, dan pengendalian cost recovery, penyesuaian tarif PNBP dan ekstensifikasi,
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peningkatan kinerja BUMN, peningkatan pengawasan dan pelaporan PNBP, perbaikan
administrasi dan sistem PNBP; dan perbaikan regulasi PNBP. Kenaikan target penerimaan
perpajakan dalam tahun 2016 didukung oleh extra effort melalui peningkatan kegiatan di bidang
pengawasan wajib pajak, pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan ekstensifikasi wajib pajak
baru, serta diimplementasikannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sejak bulan Juli
2016.
3.

Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah tentang pembangunan industry pariwisata juga sangat berpengaruh pada
ketersedian jasa perhotelan. Kebijakan pemerintah yang akan terus mendukung perkembangan
pembangunan pendirian Perhotelan tentunya akan mempengaruhi tingkat okupansi Perusahaan.
Dalam RAPBN tahun 2017, alokasi anggaran untuk fungsi pariwisata direncanakan sebesar
Rp5.761,0 miliar. Alokasi anggaran fungsi pariwisata tersebut ditujukan untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian melalui pengembangan pariwisata yang
menjadi tanggung jawab Pemerintah. Arah kebijakan dan langkah-langkah yang ditempuh
pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi pariwisata pada tahun 2017 antara lain: (1)
mengembangkan pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan sebanyak mungkin
wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara; (2) membangun
destinasi pariwisata melalui peningkatan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing
di dalam negeri dan di luar negeri; (3) membangun industri pariwisata dengan meningkatkan
partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan
daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus
pemasaran; dan (4) membangun kelembagaan pariwisata melalui pembangunan sumber daya
manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.
Sasaran umum pembangunan yang diharapkan dapat dicapai dari fungsi pariwisata pada tahun
2017, diantaranya yaitu: (1) terlaksananya destination branding dan integrated marketing di 10
provinsi/kota/kabupaten; (2) terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses
transportasi ke destinasi pariwisata di 25 kawasan strategis pariwisata nasional; serta (3)
terlaksananya fasilitasi/dukungan perbaikan/peningkatan akses informasi dan komunikasi ke
destinasi pariwisata di 25 kawasan strategis pariwisata nasional.
Dalam program pembangunan lima tahun, pemerintah fokus pada sektor; infrastruktur, maritim,
energi, pangan, dan pariwisata. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mentargetkan jumlah
wisatawan asing diperkirakan mencapai 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah
akan focus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi informasi
dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi
online (marketing) di luar negeri. Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di 2015
untuk menarik lebih banyak turis asing.
Meskipun krisis ekonomi terjadi beberapa kali, berdasarkan data United Nations World Tourism
Organization (UNWTO) World Tourism Barometer (dalam Kementerian Pariwisata - Januari 2016)
perjalanan wisatawan international menujukkan pertumbuhan yang positif. Di tahun 2014
proposi Indonesia terhadap dunia, asia pacific dan ASEAN berturut turut adalah adalah 0.8%, 3%
dan 9%. Dibandingkan dengan Thailand, Malayasia dan Singapura, kunjungan wisatawan masih
sangat kecil baru mencapai 9 juta, sementara Thailand (24.8 juta), Malaysia (27.4 juta) dan
Singapura (15.1 juta).
Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan pariwisata merupakan yang paling mudah
menciptakan lapangan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor), mendorong
pertumbuhan ekonomi (pro-growth), dan melestarikan lingkungan hidup (pro-environment).
Dalam konteks ini, pariwisata memiliki prinsip “Semakin Dilestarikan, Semakin Mensejahterakan”.
Dengan bertambahnya jumlah kedatangan turis asing (baik turis maupun pebisnis asing)
dikombinasikan dengan pertumbuhan PDB sebesar +5% dan pertumbuhan investasi, diperkirakan
terjadi peningkatan permintaan untuk hotel dan kondominimum (yang menggabungkan ciri-ciri
apartemen dan hotel), dan juga tempat-tempat konferensi dan pameran. Apabila target
Pemerintah yaitu 20 juta turis asing pada 2020 tercapai maka ada kebutuhan besar untuk industri
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perhotelan di Indonesia. Terlebih lagi, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang dimulai pada
akhir tahun 2015, mengimplikasikan hubungan dagang yang lebih intensif di wilayah ASEAN yang
dapat mengakibatkan semakin besarnya permintaan untuk akomodasi hotel.
B.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan Internal Perusahaan
Faktor Internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perusahaan , hal tersebut antara lain :
1.

Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang professional dalam melakukan usaha
Perusahaan.

2.

Kemampuan Perusahaan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan.

3.

Kemampuan Perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perusahaan tanpa mengurangi
reputasi, mutu dan kualitas usaha Perusahaan.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perusahaan maka Perusahaan akan terus
meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perusahaan . Perusahaan juga akan terus berusaha
menjaga hubungan baik dengan pemberi kerja sehingga terus dipercaya untuk terus mendapatkan proyekproyek selanjutnya.
3.

ANALISIS KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang
ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian,
dalam semua hal yang material, dengan penekanan suatu hal terhadap penerapan PSAK 25 (Revisi 2013):
“Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan”,penerapan awal PSAK 24 (revisi 2015):
“Imbalan Kerja”, dan PSAK 46 (Revisi 2014): ”Pajak Penghasilan” yang menyebabkan penyajian kembali
laporan konsolidasian tanggal 31 Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014/21 Desember 2013, dalam
laporannya tertanggal 19 Mei 2017, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal
31 Desember 2015 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan yang ditandatangani oleh
Drs. Baktizar BM, MM, CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak
diperhitungkannya imbalan kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 7 Juni 2016,
dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Pada tanggal 31 Desember 2014 telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, MM,
CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak diperhitungkannya imbalan
kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 9 Oktober 2015, serta penekanan suatu
hal terhadap indikasi adanya ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas
kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
3.1. ANALISA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan untuk
tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 :

PENDAPATAN DEPARTEMENTAL
BEBAN DEPARTEMENTAL
LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Umum dan administrasi
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Peralatan, pemeliharaan, dan energi
Penjualan dan promosi
Jumlah Beban Usaha
RUGI USAHA

2016
54.621
26.567
28.054

25.109
6.452
5.574
1.471
38.606
(10.552)

dalam jutaan Rupiah
31 Desember
2015*
2014*
52.868
22.536
26.988
15.278
25.880
7.258

25.627
6.844
5.352
1.532
39.355
(13.475)

16.916
7.988
3.416
273
28.593
(21.335)
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PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Bunga
Penyusutan properti investasi
Pajak
Pendapatan Sewa
Provisi
Laba selisih kurs
Keuntungan pembelian dengan diskon
Lain-lain - bersih
Jumlah Beban Lain-lain - Bersih
RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN

(22.294)
(6.083)
(1.020)
6.799
(149)
(22.747)
(33.299)

(14.512)
(1.843)
(1.145)
67
(1.558)
(18.991)
(32.466)

(10.512)
(195)
111
2.799
(932)
(8.729)
(30.064)

MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN

(151)
(33.450)

40
(32.426)

(130)
(30.194)

PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN
Penghasilan (beban) Komperehensif Lain yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja
Manfaat (Beban) pajak penghasilan terkait
Penghasilan (beban) komprehensif lain - setelah pajak
RUGI KOMPEREHENSIF TAHUN BERJALAN

123
(31)
92
(33.358)

154
(38)
116
(32.310)

(38)
9
(29)
(30.223)

RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH

(32.254)
(1.196)
(33.450)

(29.837)
(2.589)
(32.426)

(28.350)
(1.844)
(30.194)

(32.159)
(1.199)
(33.358)
(161.270)

(29.740)
(2.570)
(32.310)
(488.802)

(28.372)
(1.851)
(30.223)
(708.756)

(6,80)

(8,91)

(9,03)

RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA:
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali
JUMLAH
RUGI PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)
RUGI PER SAHAM DILUSI YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam Rupiah penuh)
*disajikan kembali
Pendapatan Departemental

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah pendapatan Departemental pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp 54.621,- juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp1.753,- juta atau naik sebesar 3,32% di bandingkan
dengan jumlah pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp
52.868,- juta.
Pada tahun 2015-2016 terjadi kenaikan yang merupakan kontribusi dari divisi makanan dan minuman hotel
dengan adanya peningkatan penggunaan function/event. Peningkatan function/event ini sejalan dengan
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eksistensi produk sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Kebijakan Pemerintah dalam hal pembatasan
penggunaan meeting room di hotel mempengaruhi pertumbuhan pendapatan hotel.
Untuk meningkatkan pendapatan, Perseroan berupaya meningkatkan jumlah perusahaan korporasi yang dapat
diikat dalam kontrak tahunan, bekerjasama dengan wedding, event organizer, dan MICE corporate agent
untuk meningkatkan penggunaan Ballroom dan kamar hotel. Dari sisi biaya, Perseroan berupaya melakukan
efisiensi biaya melalui sentralisasi pengadaan untuk mendapatkan harga terbaik, penghematan energi, dan
menjaga pertumbuhan negative atas jumlah karyawan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah pendapatan Departemental pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp52.868,- juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp30.332,- juta atau naik sebesar 134,59% di bandingkan
dengan jumlah pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp22.536,- juta.
Kenaikan pada periode ini disebabkan adanya penambahan unit hotel yang beroperasi dimana hal ini
menyebabkan peningkatan ketersediaan jumlah kamar khusus di wilayah Cepu pada bulan September 2014
mengakibatkan kenaikan pendapatan dengan adanya penambahan demand atas kebutuhan ketersediaan
kamar hotel sejalan dengan kondisi perekonomian di daerah Cepu, khususnya industri migas yang baik.

Beban Departemental
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah beban departemental pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp26.567,- juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp421,- juta atau turun sebesar 1,56% di bandingkan
dengan Jumlah beban departemental pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp26.988,- juta.
Penurunan tersebut sebanding dengan upaya efisiensi yang dilakukan Perusahaan agar Perusahaan dapat
tetap mempertahankan kinerja operasional dan keuangan Perusahaan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah beban departemental pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp26.988,- juta, yang merupakan kenaiakan sebesar Rp11.710,- juta atau naik sebesar 76,65% di bandingkan
dengan Jumlah beban departemental pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp15.278,- juta.
Peningkatan ini selaras dengan kenaikan pendapatan hotel dengan tetap menjaga efisiensi sesuai dengan
target rasio beban pokok penjualan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Laba Kotor
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.054,- juta,
yang merupakan kenaikan sebesar Rp2.174,- juta atau naik sebesar 8,40% di bandingkan dengan Jumlah laba
kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp25.880,- juta.
Kenaikan laba kotor relevan dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan diikuti dengan efisiensi dari beban
gaji dan beban operasional.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp25.880,- juta,
yang merupakan kenaikan sebesar Rp18.622,- juta atau naik sebesar 256,57% di bandingkan dengan Jumlah
laba kotor pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp7.258,- juta.
Kenaikan laba kotor relevan dengan kenaikan pendapatan usaha Perseroan diikuti dengan efisiensi dari beban
gaji dan beban operasional.

Beban Usaha
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp38.607,juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp748,- juta atau turun sebesar 1,90% di bandingkan dengan Jumlah
beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp39.355,- juta.
Penurunan merupakan upaya perusahaan melakukan efisiensi atas biaya kegiatan umum dan administrasi dan
gaji, upah dan tunjangan lainnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp39.355,juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp10.762,- juta atau naik sebesar 37,64% di bandingkan dengan
jumlah beban usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp28.593,- juta.
Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan biaya gaji, maintenance dan beban energi listrik.

Rugi Usaha
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah rugi usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp(10.552),- juta,
yang merupakan penurunan rugi usaha sebesar Rp2.923,- juta atau penurunan kerugian sebesar 21,69% di
bandingkan dengan Jumlah rugi usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp(13.475),- juta.
Penurunan rugi usaha disebabkan oleh penurunan atas beban usaha yang merupakan hasil efisiensi yang
dilakukan oleh perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah rugi usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp(13.475),- juta,
yang merupakan penurunan rugi usaha sebesar Rp7.860,- juta atau turunnya kerugian usaha sebesar 36,84%
di bandingkan dengan Jumlah rugi usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp(21.335),- juta.
Penurunan kerugian ini terutama disebabkan oleh meningkatnya laba kotor Perusahaan.

Pendapatan (beban) Lain-Lain
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp(22.747),- juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp3.756,- juta atau naik sebesar 19,78% di
bandingkan dengan Jumlah pendapatan (beban) operasi lainnya pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp(18.991),- juta.
Terjadinya kenaikan atas beban bunga dan adanya beban penyusutan property investasi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah pendapatan (beban) lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp(18.991),- juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp10.262,- juta atau naik sebesar 117,56% di
bandingkan dengan Jumlah pendapatan usaha pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp(8.729),- juta.
Beban bunga meningkat karena adanya penambahan pinjaman bank, adanya peningkatan beban pajak dan
provisi

Rugi Bersih Tahun Berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp (33,450) juta, yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp1.024,- juta atau naiknya kerugian sebesar
3,16% di bandingkan dengan jumlah Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp(32,426) juta.
Peningkatan rugi neto tahun berjalan pada periode ini disebakan adanya beban bunga pinjaman dan
Penyusutan Investasi Properti

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp(32.426),- juta, yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp2.232,- juta atau naiknya kerugian sebesar
7,39% di bandingkan dengan Jumlah Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp(30.194),- juta.
Peningkatan rugi bersih tahun berjalan pada periode ini disebabkan adanya peningkatan atas beban Umum
dan Administrasi

Penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp92,- juta, yang merupakan penurunan sebesar Rp24,- juta atau turun sebesar 20,69% di
bandingkan dengan Jumlah penghasilan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 sebesar Rp116,- juta.
Penurunan tersebut terjadi akibat dari perhitungan aktuaria pada tahun 2015.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah pendapatan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp116,- juta, yang merupakan kenaikan sebesar Rp145,- juta atau naik sebesar 500% di
bandingkan dengan Jumlah pendapatan (beban) Komprehensif lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2014 sebesar Rp(29),- juta.
Kenaikan tersebut terjadi akibat dari perhitungan aktuaria pada tahun 2014.

Rugi Komprehensif tahun berjalan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015
Jumlah rugi Komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah
sebesar Rp(33.358),- juta, yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp1.048,- juta atau naiknya kerugian
sebesar 3,24% di bandingkan dengan Jumlah rugi Komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp(32.310),- juta.
Penurunan tersebut terjadi akibat dari perhitungan aktuari pada tahun 2015.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014
Jumlah laba Komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebesar Rp(32.310),- juta, yang merupakan kenaikan kerugian sebesar Rp2.087- juta atau naiknya kerugian
sebesar 6,91% di bandingkan dengan Jumlah laba Komprehensif tahun berjalan pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp(30.223),- juta.
Kenaikan tersebut terjadi akibat dari perhitungan aktuari pada tahun 2014.

3.2. ANALISA LAPORAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Tabel berikut merupakan komposisi Aset Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Desember 2016, 2015 dan 2014 :

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha - Pihak ketiga
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan beban dibayar di muka
Pajak dibayar dimuka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar
Rp 52.852.069.388 pada tahun 2016, Rp 31.846.866.886 pada tahun
2015, dan Rp 13.887.353.082 pada tahun 2014
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar

2016

dalam jutaan Rupiah
31 Desember
2015*
2014*

3.667
5.201

4.432
6.372

3.807
18

1.829
6.332
3.028
10.360
30.417

557
1.564
3.013
98
16.036

1.707
3.388
1
8.921

470.861

471.757

396.477

115.583

121.667

-
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Rp 6.083.333.400 pada tahun 2016
Piutang pihak berelasi
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

3.192
49
964
590.649
621.066

37
3.707
597.168
613.204

36
532
397.045
405.966

3.239
3.400
3.693
5.737
271
677

2.000
2.832
3.389
2.681
2.956
454

2.000
1.474
81
4.467
1.615
-

31.786
166
72
49.041

11.711
184
71
26.278

7.150
168
63
17.018

282.252
2.203
308

317.200
1.669
113

285.994
604
115

191.880
121
476.764
525.805

138.975
277
72
458.306
484.584

101.209
454
142
388.518
405.536

LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)-NETO
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - Pihak ketiga
Utang lain-lain - Pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Pendapatan diterima di muka
Penyisihan untuk penggantian perabot dan peralatan hotel
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu
tahun
Utang bank
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pihak berelasi
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Liabilitas pajak tangguhan
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Utang bank
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
*disajikan kembali

Tabel berikut merupakan komposisi Ekuitas Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31
Desember 2016, 2015 dan 2014 :

EKUITAS
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)-NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000.000 per lembar saham
Modal dasar - 200.000 lembar saham pada tahun 2016 dan 2015 dan
80.000 lembar saham pada tahun 2014
Modal ditempatkan dan disetor - 200.000 lembar saham pada tahun
2016 dan 2015 dan 40.000 lembar saham pada tahun 2014
Defisit
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Ekuitas) Neto Yang Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk
KEPENTINGAN NON PENGENDALI

2016

dalam jutaan Rupiah
31 Desember
2015*
2014*

200.000

200.000

40.000

(104.124)
95.876

(71.964)
128.036

(42.223)
(2.223)

(615)

584

2.653
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JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS ( DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
*disajikan kembali

95.261
621.066

128.620
613.204

430
405.966

Jumlah Aset
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp621.066,- juta, mengalami kenaikan sebesar
Rp7.862,- juta atau naik sebesar 1,28% dari jumlah aset tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp613.204,- juta.

Peningkatan jumlah aset bersumber pada peningkatan utang afiliasi (piutang berelasi) dimana perusahaan
memberikan support kepada anak perusahaan (hotel di Cepu) yang mengalami penurunan pendapatan hotel
akibat terjadinya perlambatan kondisi ekonomi

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp613.204,- juta, mengalami kenaikan sebesar
Rp207.238,- juta atau naik sebesar 51,05% dari jumlah aset tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp405.966,juta.
Kenaikan disebabkan karena pendapatan hotel dan pembelian aset.

Kas dan Bank
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.667,- juta, mengalami penurunan
sebesar Rp765,- juta atau turun sebesar 17,26% dari jumlah kas dan bank tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp4.432,- juta.
Penurunan kas relevan dengan pertumbuhan penjualan yang lebih lambat dibanding tahun sebelumnya.
Ditambah dengan pengeluaran untuk beban bunga bank dari hutang yang baru didapatkan di tahun 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah kas dan bank pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp4.432,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp625,- juta atau naik sebesar 16,42% dari jumlah kas dan bank tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp3.807,- juta.
Kenaikan kas relevan dengan pertumbuhan pendapatan yang cukup signifikan.

Piutang Usaha Pihak ketiga
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah piutang usaha Pihak Ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.201,- juta, mengalami
penurunan sebesar Rp1.171,- juta atau turun sebesar 18,38% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp6.372,- juta.
Penurunan piutang usaha bersumber pada perubahan kebijakan penagihan yang ditujukan untuk
meningkatkan kolektibilitas pendapatan perusahaan

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
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Jumlah piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp6.372,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp6.354,- juta atau naik sebesar 353,00% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp18,- juta.
Hal ini relevan dengan peningkatan pendapatan hotel bersumber dari hotel di Cepu yang baru beroperasi.
Persediaan
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah persediaan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.028,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp1.464,- juta atau naik sebesar 93,61% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp1.564,- juta.
Kenaikan pada persediaan karena adanya hotel yang baru beroperasi di Cepu sehingga dibutuhkan
penambahan pembelian persediaan untuk menunjang operasional hotel tersebut.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah persediaan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.564,- juta, mengalami penurunan
sebesar Rp143,- juta atau turun sebesar 8,38% dari jumlah persediaan tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp1.707,- juta.
Uang Muka dan Pembayaran Dimuka
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah uang muka dan pembayaran dimuka pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp10.360,- juta,
mengalami kenaikan sebesar Rp7.347,- juta atau naik sebesar 243,84% dari jumlah uang muka dan
pembayaran dimuka tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.013,- juta.
Kenaikan uang muka di tahun 2016 sebagian besar disebabkan adanya penambahan pembelian aset oleh
Dream Food berupa satu lantai gedung kantor di ITS Tower.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah uang muka dan pembayaran dimuka pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.013,- juta,
mengalami penurunan sebesar Rp375,- juta atau turun sebesar 11,07% dari jumlah uang muka dan
pembayaran dimuka tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.388,- juta.
Jumlah Liabilitas
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp525.805,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp41.221,- juta atau naik sebesar 8,51% dari jumlah liabilitas tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp484.584,- juta.
Penambahan pinjaman bank digunakan untuk pembelian ruang kantor di lantai 03 unit 01-15, lantai 25 unit
01-12, dan lantai 26 unit 01-15 di ITS Tower, Jalan Pasar Minggu, Jakarta.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp484.584,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp79.048,- juta atau naik sebesar 19,49% dari jumlah liabilitas tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp405.536,- juta.
Penambahan pinjaman bank digunakan untuk pembangunan Hotel Allium dan Arum Cepu.
Utang Usaha
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.239,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp407,- juta atau naik sebesar 14,37% dari jumlah utang usaha tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp2.832,- juta.
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Dikarenakan penambahan aktifitas hotel yaitu adanya pembelian kebutuhan persedian untuk makanan dan
minuman.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.832,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp1.358,- juta atau naik sebesar 92,13% dari jumlah utang usaha tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp1.474,- juta.
Dikarenakan adanya penambahan pinjaman bank

Utang lain-lain Pihak ketiga
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang lain-lain Pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp3.400,- juta, mengalami
kenaikan sebesar Rp11,- juta atau naik sebesar 0,32% dari jumlah Utang lain-lain Pihak ketiga tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp3.389,- juta.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang lain-lain Pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp3.389,- juta, mengalami
kenaikan sebesar Rp3.308,- juta atau naik sebesar 4.083,95% dari jumlah Utang lain-lain Pihak ketiga tanggal
31 Desember 2014 sebesar Rp81,- juta.

Utang Pajak
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.737,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp2.781,- juta atau naik sebesar 94,08% dari jumlah utang pajak tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp2.956,- juta.
Relevan dengan peningkatan kegiatan usaha Perseroan

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah utang pajak pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp2.956,- juta, mengalami kenaikan
sebesar Rp1.341,- juta atau naik sebesar 83,03% dari jumlah utang pajak tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp1.615,- juta.
Relevan dengan peningkatan kegiatan usaha Perseroan
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp31.786,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp20.075,- juta atau naik sebesar 171,42% dari
jumlah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp11.711,- juta.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada tanggal 31 Desember 2015
adalah sebesar Rp11.711,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.561,- juta atau naik sebesar 63,79% dari
jumlah utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp7.150,- juta.
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Utang Pihak Berelasi
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp282.252,- juta, mengalami
penurunan sebesar Rp34.948,- juta atau turun sebesar 11,02% dari jumlah utang pihak berelasi tanggal 31
Desember 2015 sebesar Rp317.200,- juta.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah Utang Pihak Berelasi pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp317.200,- juta, mengalami
kenaikan sebesar Rp31.206,- juta atau naik sebesar 10,91% dari jumlah utang pihak berelasi tanggal 31
Desember 2014 sebesar Rp285.994,- juta.
Peningkatan utang berelasi di tahun 2015 bersumber dari utang berelasi yang diberikan oleh PT. Saligading
Bersama, naik sebesar 30% menjadi Rp 307.338,- juta. Utang berelasi ini digunakan oleh PT. MABA untuk
membiayai kegiatan operasional Perseroan.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.203,- juta,
mengalami kenaikan sebesar Rp534,- juta atau naik sebesar 32,00% dari jumlah liabilitas imbalan kerja
karyawan tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp1.669,- juta.
Kenaikan liabilitas imbalan kerja ini disebabkan oleh lamanya masa kerja karyawan yang dihitung oleh aktuaria
sampai dengan akhir 2016 dan adanya penambahan jumlah karyawan di 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah utang liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp1.669,- juta,
mengalami kenaikan sebesar Rp1.065,- juta atau naik sebesar 176,32% dari jumlah liabilitas imbalan kerja
karyawan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp604,- juta.
Kenaikan liabilitas imbalan kerja ini disebabkan oleh lamanya masa kerja karyawan yang dihitung oleh aktuaria
sampai dengan akhir 2015 dan adanya penambahan jumlah karyawan di 2015.

Utang Bank Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada
tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp191.880,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp52.905,- juta atau
naik sebesar 38,07% dari jumlah Utang Bank Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp138.975,juta.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun pada
tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp138.975,- juta, mengalami kenaikan sebesar Rp37.766,- juta atau
naik sebesar 37,31% dari jumlah Utang Bank Jangka Panjang tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp101.209,juta.
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Jumlah Ekuitas
Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp95.261,- juta, mengalami penurunan
sebesar Rp33.359,- juta atau turun sebesar 25,94% dari jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp128.620,- juta.
Penurunan diakibatkan penambahan defisit di 2016.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
Jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp128.620,- juta, mengalami kenaikan sebesar
Rp128.190,- juta atau naik sebesar 29.811,63% dari jumlah ekuitas tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp430,juta.
Kenaikan nilai ekuitas di 2015 terjadi karena adanya peningkatan modal.

3.3. ANALISA ARUS KAS
Tabel berikut merupakan komposisi arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember
2016, 2015 dan 2014 :

2016

dalam jutaan Rupiah
31 Desember
2015
2014

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Penerimaan (Pengeluaran) untuk kegiatan usaha lainnya
Pembayaran untuk beban keuangan
Pembayaran untuk beban gaji, upah, dan tunjangan lainnya
Pembayaran kas kepada
pemasok
pihak ketiga
Pembayaran kepada pemerintah
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi

56.063
1.392
(22.294)
(19.273)
(14.817)
(8.654)
(922)
(8.505)

46.514
(577)
(15.657)
(20.337)
(11.994)
(14.266)
(1.940)
(18.257)

22.596
1.366
(10.512)
(17.102)
(5.922)
(3.314)
(195)
(13.083)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap
Uang muka pembelian aset
Perolehan properti invetasi
Akuisi Entitas Anak
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi

(20.109)
(7.937)
(28.046)

(75.156)
(23)
(121.667)
(2.500)
(199.346)

(248.208)
(1.149)
(4.059)
(253.416)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank jangka panjang
Utang pihak berelasi
Pembayaran utang bank jangka panjang
Pembayaran utang bank jangka pendek
Pembayaran utang pembiayaan konsumen
Pembayaran utang sewa pembiayaan
Penerimaan utang bank jangka pendek
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

86.500
(34.947)
(13.519)
(2.000)
(175)
(73)
35.786

45.427
176.108
(3.101)
(160)
(61)
218.213

44.560
222.533
(32)
(8)
2.000
269.053
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KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN
KAS DAN SETARA KAS ENTITAS ANAK SAAT AKUISISI
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

(765)
4.432
3.667

610
3.807
15
4.432

2.554
939
314
3.807

*disajikan kembali
Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan
kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan
utang dan/atau kepada pemegang saham, dan/atau pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.,
Sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi Perseroan bersumber dari penerimaan pendapatan
departemental, yakni dari pendapatan makanan dan minuman, kamar, dan departemental lainnya. Sedangkan
Arus kas aktivitas investasi Perseroan digunakan untuk pembelian aset tetap dan untuk Arus kas pendanaan
Perseroan terutama bersumber dari penerimaan utang bank jangka panjang dan utang pihak berelasi.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
Pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas operasi sebesar Rp8.505,- juta dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari
pelanggan sebesar Rp56.063,- juta dan penerimaan untuk kegiatan usaha lainnya sebesar Rp1.392,- juta
sementara pembayaran untuk beban keuangan, pembayaran untuk beban gaji, upah, dan tunjangan lainnya
pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga dan pembayaran untuk pajak penghasilan masing-masing
sebesar Rp22.294,- juta, Rp19.273,- juta, Rp14.817,- juta, Rp8.654,- juta dan Rp922,- juta.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, arus kas yang digunakan untuk
aktivitas investasi sebesar Rp28.046,- juta dimana digunakan untuk aktivitas pembelian aset tetap sebesar
Rp20.109,- juta dan uang muka pembelian aset sebesar Rp7.937,- juta.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, arus kas yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan sebesar Rp35.786,- juta dimana didapatkan terutama dari penerimaan utang bank jangka
panjang sebesar Rp86.500,- juta, sementara pembayaran utang pihak berelasi, utang bank jangka panjang,
utang bank jangka pendek, pembayaran utang pembiayaan konsumen, dan pembayaran utang sewa
pembiayaan masing-masing sebesar Rp34.947,- juta, Rp13.519,- juta, Rp2.000,- juta, Rp175,- juta, dan Rp73,juta.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
Pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas operasi sebesar Rp18.257,- juta dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari
pelanggan sebesar Rp46.514,- juta sementara pembayaran untuk kegiatan usaha lainnya, beban keuangan,
pembayaran untuk beban gaji, upah, dan tunjangan lainnya, pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga
dan pembayaran untuk pajak penghasilan masing-masing sebesar Rp577,- juta, Rp15.657,- juta, Rp20.337,juta, 11.994,- juta, Rp14.266,- juta, dan Rp1.940,- juta.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas yang digunakan untuk
aktivitas investasi sebesar Rp199.346,- juta dimana digunakan untuk aktivitas pembelian aset tetap, uang
muka pembelian aset, perolehan properti invetasi dan akuisisi entitas anak masing-masing sebesar Rp75.176,juta, Rp23,- juta, Rp121.667,- juta dan Rp2.500,- juta.
Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan sebesar Rp218.213,- juta dimana didapatkan terutama dari penerimaan utang bank
jangka panjang sebesar Rp45.427,- juta dan utang pihak berelasi sebesar dan Rp176.108- juta sementara
pembayaran utang bank jangka panjang, pembayaran utang pembiayaan konsumen dan pembayaran utang
sewa pembiayaan masing-masing sebesar Rp3.101,- juta, Rp160,- juta dan Rp61,- juta.
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Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014
Pada periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas bersih yang digunakan
untuk aktivitas operasi sebesar Rp13.083,- juta dimana didapatkan melalui aktivitas penerimaan kas dari
pelanggan sebesar Rp22.596,- juta dan penerimaan untuk kegiatan usaha lainnya sebesar Rp1.366,- juta
sementara pembayaran untuk beban keuangan, pembayaran untuk beban gaji, upah, dan tunjangan lainnya,
pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga dan pembayaran untuk pajak penghasilan masing-masing
sebesar Rp10.512,- juta, Rp17.102,- juta, Rp5.922,- juta, Rp3.314,- juta dan Rp195,- juta.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas yang digunakan untuk
aktivitas investasi sebesar Rp253.416,- juta dimana digunakan untuk aktivitas pembelian aset tetap sebesar
Rp248.208,- juta, uang muka pembelian aset sebesar Rp1.149,- juta dan akuisisi entitas anak sebesar Rp4.059,juta.

Untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, arus kas yang diperoleh dari
aktivitas pendanaan sebesar Rp269.053,- juta dimana didapatkan terutama dari penerimaan utang bank
jangka panjang sebesar Rp44.560,- juta dan utang pihak berelasi sebesar dan Rp222.533,- juta sementara
pembayaran, pembayaran utang pembiayaan konsumen dan pembayaran utang sewa pembiayaan masingmasing sebesar Rp32,- juta, dan Rp8,- juta.

3.4. RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN
Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016

2015*

2014*

LIQUIDITY RATIO
Current ratio

62,02%

61,02%

52,42%

Quick ratio

55,85%

55,07%

42,39%

Debt to asset ratio

84,66%

79,02%

99,89%

Debt to equity ratio

551,96%

376,76%

94.310,70%

Profit margin

51,36%

48,95%

32,20%

Return on Asset

-5,36%

-5,30%

-7,41%

Return on Equity

-35,11%

-25,21%

-7.022,89%

SOLVABILITY RATIO

PROFITABILITY RATIO

ACTIVITY RATIO
Assets turnover ratio
Working capital turnover ratio
*disajikan kembali

0,09

0,09

0,06

(2,93)

(5,16)

(2,78)
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LIKUIDITAS
Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan
mengunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan :
Current Ratio yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. Current
Ratio Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturut-turut adalah
62,02%, 61,02% dan 52,42%.
Quick Ratio yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persedian terhadap liabilitas jangka pendek pada
waktu tertentu. Quick Ratio pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturutturut adalah 55,85%, 55,07% dan 42,39%.
Likuiditas Perseroan antara lain
1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Entitas induk dan anak, pinjaman pemegang saham.
Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan;
Sumber likuiditas yang belum digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran
umum saham ke masyarakat.
Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan
yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait
sector hospitality dapat mempengaruhi permintaan atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan,
yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

SOVABILITAS
Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan
panjangnya baik dengan mengunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat
solvabilitas diukur dengan :
Debt to Asset Ratio yaitu perbandingan total kewajiban baik pendek maupun panjang terhadap total aset
Perusahaan pada waktu tertentu. Debt to Asset Ratio Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 masing-masing dan berturut-turut adalah 84,66%, 79,02% dan 99,89%.
Debt to Equity Ratio yaitu perbandingan total kewajiban baik pendek maupun panjang terhadap total modal
Perusahaan pada waktu tertentu. Debt to Equity Ratio pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
masing-masing dan berturut-turut adalah 551,96%, 376,76% dan 94.310,70%.

PROFITABILITAS
Profitabilitas merupakan kemampuan Perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan
modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan :
Profit Margin perbandingan pendapatan kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. Profit Margin
Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturut-turut adalah
51.36%, 48,95% dan 32,20%.
Return to Asset perbandingan pendapatan komprehensive terhadap total aset pada waktu tertentu. Return to
Asset Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturut-turut adalah
-5,36%, -5,30% dan -7,41%.
Return to Equity perbandingan pendapatan komprehensive terhadap total modal pada waktu tertentu. Return
to Equity Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturut-turut
adalah -35,11%, -25,21% dan 7.022,89%.
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EFEKTIVITAS
Tingkat Efektivitas menunjukan keefektifan sebuah perusahaan dalam mengunakan aktiva atau sumber daya
yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat efektivitas diukur dengan :
Asset turnover Ratio yaitu perbandingan pendapatan terhadap total modal kerja pada waktu tertentu. Asset
turnover Ratio Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturut-turut
adalah 0,09x, 0,09x dan 0,06x.
Working capital Ratio yaitu perbandingan pendapatan terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu.
Working capital Ratio pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing dan berturut-turut
adalah (2,93)x, (5,16)x dan (2,78)x.

Penjualan atau pendapatan Perseroan dan laba usaha Perseroan dalam operasi per segmen adalah sebagai
berikut :
2016
Jakarta (Rantang
Ibu)

Tangerang (Hotel
Allium)

Cepu 1 (Hotel
Alliium)

Cepu 2 (Hotel
Ammi)

Elliminasi

Konsolidasian

Pendapatan
Makanan dan minuman
Kamar
Departemental lainnya

3.225.336.293
-

31.645.544.026
9.719.191.739
3.329.290.050

1.949.945.259
3.944.998.712
235.100.482

455.914.441
485.142.435
37.840.084

(406.958.546)

37.276.740.019
14.149.332.886
3.195.272.070

Jumlah

3.225.336.293

44.694.025.815

6.130.044.453

978.896.960

(406.958.546)

54.621.344.975

Sampai dengan dengan Prospektus ini diterbitkan Entitas Anak masih dalam proses pembangunan sehingga
belum ada kemampuan untuk memberikan dividen atau pinjaman kepada Perseroan, jika kemudian hari
Entitas Anak sudah dapat menghasilkan laba maka pengelihan dana ke Perseroan dapat berupa Dividen
atau pinjaman serta kontribusi pendapatan atas laporan keuagan konsolidasian.
Kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal pembatasan penggunaan meeting room di hotel yang diberlakukan
pada awal tahun 2016 berdampak pada perlambatan pertumbuhan pendapatan departemental hotel yang
dimiliki Perseroan.
Kebijakan Pemerintah daerah Bojonegoro yang mengutamakan penggunaan hotel di Bojonegoro bagi
pekerja proyek minyak yang beroperasi di Bojonegoro, turut mempengaruhi pendapatan hotel yang
berlokasi di Cepu.
Perlambatan aktivitas sektor minyak pada khususnya di Cepu sejak awal tahun 2016 turut mempengaruhi
pendapatan hotel yang berlokasi di Cepu. Peningkatan aktivitas sektor gas di Cepu yang bersumber dari
beroperasinya eksplorasi gas Tiung Biru diharapkan dapat berdampak positif terhadap pendapatan hotel di
Cepu.
Perseroan belum menerapkan akuntansi Imbalan Kerja sebagaimana diatur dalam PSAK No.24 untuk tahun
2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Dengan hal ini, laporan auditor independen untuk tahun 2015
memberikan opini wajar dengan pengecualian. Akuntansi Imbalan Kerja sudah diterapkan pada laporan
keuangan 2014-2016 di tahun 2016 sehingga laporan auditor independen untuk tahun 2014-2016
memberikan opini wajar.
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Standar akuntansi yang digunakan oleh Perseroan untuk menyusun laporan keuangan berubah dari SAK
ETAP menjadi PSAK di tahun 2016. Perseroan menggunakan PSAK sehubungan dengan upaya Perseroan
untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan seiring dengan rencana Perseroan untuk mencatatkan diri
sebagai Perusahaan Terbuka. Pedoman penyusunan laporan keuangan sesuai PSAK dilakukan, termasuk
diantaranya penerapan akuntansi Imbalan Kerja. Penerapan akuntansi Imbalan Kerja berdampak pada
peningkatan beban komprehensif lain pada laporan keuangan konsolidasi.
Perseroan mempunyai mempunyai pinjaman yang masih terutang pada tanggal laporan keuangan terakhir,
per 31 Desember 2016, jumlah pinjaman yang masih terutang adalah sebagai berikut :
Pinjaman
Utang Bank Jangka Panjang – Jatuh tempo dalam 1 tahun
Utang Bank Jangka Panjang – bagian jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen – jatuh tempo dalam 1 tahun
Utang pembiayaan konsumen – bagian jangka panjang
Utang sewa pembiayaan – jatuh tempo dalam 1 tahun
Utang sewa pembiayaan – bagian jangka panjang

2016
31.786.268.529
191.880.063.627
165.838.742
120.605.301
71.793.337
-

Utang bank jangka panjang diperoleh dari fasilitas pinjaman dari bank BNI yang diberikan kepada:
 Entitas induk, pada tahun 2013 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 70 Miliar yang
digunakan untuk pembangunan hotel Allium Tangerang
 Entitas induk, pada tahun 2016 dengan batas maksimum sebesar Rp 83,8 Miliar yang
digunakan untuk pembelian asset investasi berupa ruang kantor
 Entitas anak – LMS, pada tahun 2014 dengn batas maksimum sebesar Rp 41 Miliar yang
digunakan untuk pembangunan hotel Ammi Cepu
Utang bank jangka panjang diperoleh dari fasilitas pinjaman dari bank Bukopin yang diberikan kepada
Entitas anak – GCI, pada tahun 2015 dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 54,5 Miliar yang
digunakan untuk pembangunan hotel Allium dan Arum Cepu
4. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
a. Kepercayaan Customer
Perseroan merupakan perusahaan jasa oleh karena itu kepercayaan customer terhadap mutu dan
kinerja perseroan merupakan hal penting yang harus tetap dijaga dan dikembangkan oleh perseroan,
karena hal tersebut menenutukan besar atau kecilnya okupansi yang akan diterima perseroan.
b. Jumlah Kamar
Secara Umum Jumlah Kamar yang dimiliki oleh perseroan menentukan Jumlah pendapatan dan
keuangan Perseroan. Semakin banyak tingkat okupansi maka akan semakin banyak potensi perseroan
untuk memperoleh laba.
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c. Perolehan Laba
Kenaikan dan penurunan laba dari periode – periode yang diperbandingkan adalah disebabkan oleh :
1. Hal – Hal yang menguntungkan :
- Peningkatan Jumlah Kamar
- Efesiensi biaya.
- Suku Bunga Kredit
- Keuntungan Penjualan Aset
2. Hal – Hal yang menjadi beban biaya
- Kenaikan biaya gaji.
- Kenaikan biaya perjalanan atau transportasi
- Kenaikan biaya material
5. PENYEBAB TIMBULNYA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Kondisi Sosial dan Politik Indonesia
Kondisi Perekonomian secara Umum
Kebijakan Pemerintah mengenai Industri Pariwisata
Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Tenaga Ahli yang Profesional
Kemampuan Perseroan dalam upaya Efisiensi Biaya
Kemampuan untuk tetap mempertahankan mutu dan kinerja Perseroan

6. DAMPAK DARI FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA
Dampak faktor faktor tersebut terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan :
a. Tidak tercapainya target target yang telah ditentukan oleh Perseroan seperti Target Pendapatan
Jasa,efisiensi dan pencapaian laba rugi.
b. Berkurangnya kepercayaan Customer terhadap hasil mutu dan kinerja Perseroan yang diakibatkan oleh
kurangnya Sumber daya dan tenaga ahli yang berkualitas.
c. Peningkatan modal perseroan yang tidak tercapai.
d. Perseroan terekspos resiko yang mungkin timbul.
7. LANGKAH-LANGKAH YANG AKAN DITEMPUH DALAM MEMINIMALISIR FAKTOR-FAKTOR TERSEBUT
Langkah langkah yang diambil perseroan untuk meminimalisir terhadap risiko risiko tersebut :
1.
2.
3.

Fokus pada langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan.
Monitoring implementasi langkah-langkah strategis.
Menyusun action plan tindak lanjut hasil monitoring.

8. MANAJEMEN RISIKO
Aktivitas dalam sebuah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas mengelola risiko. Risiko dapat
didefinisikan sebagai Volatilitas Outcome yang umumnya berupa nilai dari suatu Aktivitas Bisnis sebuah
perusahaan.
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A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1) Risiko Keamanan
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran, maka risiko keamanan
merupakan faktor penting untuk diperhatikan oleh Perseroan, karena hal ini menjadi fokus
perhatian dari wisatawan dalam melakukan kunjungan baik wisatawan maupun perjalanan bisnis.
Risiko keamanan yang mempengaruhi kunjungan antara lain adalah:
 Kejahatan umum – seperti pencurian, pencopetan, penganiayaan, penipuan, pencurangan
 Terorisme dan tindakan di luar hukum - terhadap institusi negara dan sumber kekayaan Negara
 Konflik sosial, keresahan sosial politik dan agama
Risiko keamanan, baik terorisme, maupun konflik sosial ataupun yang berhubungan dengan SARA,
dapat mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan yang diakibatkan oleh berkurangnya
jumlah tamu. Sehingga akan berpotensi menurunkan pendapatan Perseroan.

2) Risiko Wabah Penyakit
Pengertian wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu "berjangkitnya suatu penyakit
menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan
yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka". Epidemi
digolongkan dalam berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemi
dapat melibatkan paparan tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus
terhadap penyebab penyakitnya. Penyakit yang terlibat dapat disebarkan oleh faktor biologis, dari
orang ke orang, ataupun dari sumber yang sama seperti air yang cemar.
Jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia mengalami peningkatkan setiap tahunnya. Kesehatan
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia ataupun wisatawan lokal yang berkunjung
ke daerah lokasi hotel perseroan tidak dapat senantiasa diidentifikasi. Kondisi wisatawan yang tidak
sehat dapat menularkan pada orang lain sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit selain ada
faktor faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya wabah penyakit.
Jika terjadi wabah menular di Indonesia ataupun di daerah lokasi hotel perseroan memunculkan
travel warning baik dari wisatawan mancanegara ataupun warga negara Indonesia yang akan
bepergian ke daerah tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kunjungan ke hotel hotel
perseroan, sehingga hal ini dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas perseroan.
3) Risiko terjadinya bencana alam
Posisi Indonesia berdasarkan letak Geologis indonesia adalah sebagai berikut :
 Merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia yaitu rangkaian
Pegunungan Mediterania dan Sirkum Pasific – sehingga Indonesia dikenal ”Ring of Fire” sabuk
gunung berapi
 Pertemuan lempeng lithosfer, yaitu lempeng Indo – Australia, lempeng Eurasi, dan Lempeng
Pasifik – Jika lempeng lempeng ini bertemu dapat menghasilkan tumbukan energi yang memiliki
ambang batas tertentu.
 Berada pada tiga daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul dan daerah laut
pertengahn Australia Asiatis
Kondisi – kondisi di atas membuat Indonesia – selain memiliki tanah dengan kesuburan yang tinggi
karena banyaknya gunung berapi – namun juga rawan dengan terjadinya gempa bumi, baik gempa
vulkanik (karena aktifitas gunung berapi) maupun Tektonik (Karena benturan antar lempeng
Tektonik/lithosfer). Beberapa teladan mengenai bencana alam ini adalah bencana Tsunami di Aceh
tahun 2004, bencana gempa yang relatif besar di Yogyakarta tahun 2006, bencana gempa di
Sumatera barat tahun 2009, dan gempa gempa yang sering terjadi dengan skala-skala berbeda di
beberapa daerah di Indonesia yang masih sering terjadi.
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Kejadian – kejadian di atas jika terjadi daerah daerah lokasi hotel Perseroan, maka dapat
menyebabkan kerusakan bangunan dan infrastruktur yang material dan juga korban jiwa. Dampak
dari bencana alam ini dapat menurunkan minat wisatawan. Dan jika terjadi secara terus menerus
dapat menurunkan pendapatan usaha perseroan, prospek usaha dan kinerja perseroan secara
keseluruhan.
B. ADAPUN RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH
SEBAGAI BERIKUT :
1) Risiko Persaingan
Industri Hotel dan restaurant berkaitan erat dengan industry pariwisata, dimana industri pariwisata
termasuk industri prospektif yang berkembang berkelanjutan. Kondisi ini memunculkan persaingan.
Keberhasilan dari pengembang hotel disuatu daerah akan segera diikuti oleh para pengembang
hotel lainnya didaerah yang sama dengan segala persaingannya. Persaingan ini timbul dalam hal
lokasi, fasilitas, pelayanan dan harga. Perseroan memahami bahwa persaingan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan menyadari bahwa bisnis hotel memiliki persaingan yang
cukup kompetitif. Bahkan hambatan hambatan masuk ke industry hotel seperti regulasi pemerintah,
penetapan daerah, dan biaya konstruksi harus ditinjau untuk menentukan tingkat kompetisi di masa
yang akan datang dan posisi kompetitif persaingan Perseroan.
Tidak hanya dilokasi hotel perseroan saat ini yaitu di Propinsi Banten dan Jawa Tengah, namun
hampir diseluruh Indonesia, jumlah hotel mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan
pertumbuhan industri pariwisata, sehingga menyebabkan terciptanya persaingan usaha. Sangat
dimungkinkan bahwa di lokasi sekitar hotel hotel perseroan tercipta kompetisi yang ketat terhadap
harga yang akan ditawarkan kepada wisatawan. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan
akan selalu berhasil bersaing dengan pesaing baik yang sudah ada maupun yang belum ada pada
saat ini. Persaingan berpengaruh baik langsung atau tidak langsung dapat menurunkan pendapatan
dan profitabilitas Perseroan.
2) Investasi dan aksi korporasi
Hotel adalah industri jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman dimana usaha ini
dilakukan selama 24 jam terus menerus. Selain menjual kamar, hotel juga menyediakan jasa
penyewaan ruang untuk rapat, pernikahan, restoran, kolam renang dan fasilitas olahraga serta otlet
lainnya Bisnis di bidang perhotelan sangat fluktuatif dimana sangat tergantung pada lokasi hotel
tersebut. Misalnya hotel yang berada di lokasi bisnis memiliki room occupancy yang tinggi di hari
kerja, dan pada saat akhir pekan akan menurun. Sedangkan hotel yang berada di kawasan wisata
akan fully booked pada saat liburan, dan room occupancy akan anjlok pada saat hari kerja. Harga
jual kamar hotel yang dipatok juga tidak menentu. Biasanya mereka memberikan harga diskon
untuk menarik tamu, meskipun diskon tersebut tidak memberikan peningkatan penjualan secara
signifikan. Industri perhotelan adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja
manusia daripada menggunakan mesin . Disamping itu fasilitas yang dimiliki hotel biasanya sangat
lengkap dan berkualitas tinggi sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar. Padahal
investasi pada umumnya menggunakan dana hutang jangka panjang. Hotel yang memiliki aset yang
besar, pendanaan hutang dan padat karya akan membuat tingginya biaya tetap . Dengan melihat
karakter hotel tersebut dapat dikatakan bisnis perhotelan ini adalah usaha dengan resiko yang
tinggi, sehingga dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memadai untuk menekan resiko tersebut.
Tidak ada jaminan bahwa perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi
korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi profitabilitas perseroan.
3) Risiko kelangkaan Pendanaan dan keterlambatan penyelesaian pembangunan hotel
Pada saat ini Hotel Arum di Cepu masih dalam proses pembangunan dimana Hotel ini merupakan
hotel berbintang 3 melengkapi segmen yang telah dibangun dan beroperasi di Cepu yaitu hotel
bintang 5, Ammi Cepu dan hotel bintang 4 Allium Cepu.
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Dalam pembangunan hotel yang saat ini sedang Perseroan lakukan, terdapat risiko bahwa dana
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan hotel tersebut tidak tersedia tepat waktu atau tidak tersedia
sama sekali. Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan pada waktu dibutuhkan
dapat menyebabkan terlambatnya pembangunan bahkan sampai terhentinya pembangunan hotel.
Terlambatnya atau terhentinya pembangunan hotel yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan akan
berdampak negatif pada kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan.
4) Risiko Perubahan Teknologi
Pendekatan teknologi informasi, dapat memudahkan kerumitan para tamu hotel dan manajemen
hotel dengan menekankan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para tamu. Teknologi Informasi juga
turut berperan dalam media social sehingga memudahkan perseroan melakukan Promosi.
Pertumbuhan media sosial telah mengubah hubungan antara konsumen dan industri pariwisata.
Pada saat ini pengguna internet di Indonesia mencapai 82 juta orang mengimplikasikan 30% dari
populasi Indonesia.
Sebuah layanan digital check-in dapat meningkat secara populer dengan fleksibilitas yang juga
sekaligus memberikan kemudahan serta kenyamanan dari sisi pengguna terutama untuk mereka
yang sibuk. Aplikasi digital check-in tersebut harus mencakup fungsi kunci kamar digital, disinilah
sebuah penerapan teknologi informasi hotel dapat secara jelas terpakai. Fitur tersebut
memungkinkan para tamu untuk membuka pintu kamar hotel mereka melalui smartphone.
Diprediksi pada awal tahun 2018 akan banyak hotel di dunia yang akan menerapkan sistem
teknologi informasi dengan sistem kunci kamar hotel melalui bluetooth. Teknologi yang langsung
melayani para tamu hotel sudah selayaknya menjadi sebuah fokus baru pada industri perhotelan di
Indonesia. Pada saat ini Perseroan menerapkan mobile website yang friendly untuk dibaca di segala
devices, mobile boding sehingga memudahkan tamu memesan kamar lewat smartphone, mobile
apps untuk membuat saluran pemesanan langsung, dan sistem hotel yang mendukung pelayanan
kepada tamu.
Ketidakmampuan perseroan dalam mengadaptasi perubahan teknologi terutama teknologi
informasi akan mempengaruhi kemampuan perseroan dalam menghadapi persaingan usaha.
Kondisi ini akan secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan
profitabilitas Perseroan di masa depan.
5) Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menyelesaikan Rencana Pengembangan di Masa Depan
Perseroan berkeinginan untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Perseroan memiliki
strategi untuk mengembangkan pengembangan hotel dan restorannya. Terdapat beberapa faktor
yang dapat mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, diantaranya adalah perijinan yang
diperlukan, pembangunan oleh kontraktor pihak ketiga, lokasi strategis yang diperlukan, dan
sumberdaya manusia yang memiliki keahlian di bidang perhotelen dan restaurant.
Jika ada
perubahan yang berdampak negatif terhadap faktor diatas maka perseroan tidak dapat memberikan
jaminan bahwa perseroan dapat secara berkesinambungan melakukan pengembangan usaha di
masa mendatang, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan
yang akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.
C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT
1) Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia
Industri perhotelan rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh
pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, penambahan kamar relatif terhadap permintaan, dan
prospek umum untuk perjalanan bisnis dan liburan. Fakta bahwa industri ini padat modal dengan
tingkat hutang yang tinggi meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut. Industri ini juga
masih rentan terhadap faktor eksogen seperti krisis geo-politik dan wabah penyakit, yang dapat
mempengaruhi volume perjalanan dan pada akhirnya tingkat hunian hotel.
Jika perkembangan indikator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga akan
dapat mempengaruhi keinginan pengeluaran (spending) untuk melakukan kunjungan wisata
ataupun bisnis. Jika ketidak jelasan perekonomian Dunia dan Indonesia berlangsung dalam jangka
panjang maka akan berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.
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2) Risiko Kondisi Politik Indonesia
Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di
suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan
bisnis. Unjuk rasa atau demonstrasi seringkali dilakukan dalam upaya merepresentasikan hak suara
atau penyampapaian pendapat. Demontrasi atau unjuk rasa ini jika dilakukan secara negatif, seperti
perusakan terhadap properti publik maupun miliki pribadi yang kemudian diliput oleh media baik
nasional maupun internasional akan meningkatkan ketidakamanan terhadap Indonesia, yang
kemudian secara langsung akan mempengaruhi tingkat kunjungan .
Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, secara langsung ataupun tidak
langsung, akan dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.
3) Risiko Kebijakan Pemerintah
Risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah.
Perubahan Kebijakan pemerintah baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan dengan
industri perhotelan akan berdampak langsung terhadap industri perhotelan itu sendiri. Kebijakan
pemerintah yang tidak secara khusus berkaitan dengan industri perhotelan seperti pemangkasan
anggaran akan berpengaruh terhadap permintaan akomodasi dari lembaga pemerintah. Meskipun
demikian Pengaruh pemangkasan APBN tidak lebih besar dibandingkan kebijakan pelarangan
penyelenggaraan kegiatan lembaga pemerintahan di hotel seperti yang diberlakukan pada awal
tahun 2015. Sementara kebijakan yang secara langsung berpengaruh terhadap industri perhotelan
antara lain : di beberapa daerah yang berlebihan pasokan hotel pemerintah daerah menetapkan
moratorioum terhadap pembangunan hotel baru
Perubahan perubahan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang sifatnya berdampak
negatif terhadap industri perhotelan meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk industri
perhotelan, akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.
4) Risiko terhadap peraturan perundang yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
Pembangunan hotel berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting
jalannya kegiatan usaha Perseroan. Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun
peraturan Pemerintah baik pusat maupun daeran akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha
Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha,
pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.
Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha
Perseroan diataranya adalah:
a) Hak Guna Bangunan (”HGB”)
Saat ini kepemilikan Perseroan atas tanah berupa HGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan
untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka
HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan
melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah. Namun apabila Pemerintah tidak menyetujui
permohonan perpanjangan HGB tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan
hilangnya hak atas tanah tersebut dapat mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan
prospek usaha Perseroan.
b) Izin Mendirikan Bangunan (”IMB”)
Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari Hotel yang sudah jadi maupun sedang dalam tahap
kontruksi Perseroan dan Anak perusahaan telah mendapatkan IMB dari pemerintah sesuai
dengan lokasi masing masing hotel. Pembangunan yang tidak disertai dengan IMB akan
dikenakan tindakan penyegelan oleh pemerintah setempat. Apabila ada kebijakan baru dari
pemerintah atas perizinan yang sudah dapat, dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha
dan pendapatan Perseroan jika dampak tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.
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c) Izin Lingkungan Hidup (”AMDAL/UUPL”)
Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari Hotel yang sudah jadi maupun sedang dalam tahap
kontruksi Perseroan dan Anak perusahaan selalu mengurus perizinan AMDAL dari pemerintah
sesuai dengan lokasi masing masing hotel. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu
memenuhi setiap ketentuan yang diataur dalam AMDAL tersebut tetapi apabila ada ketentuan
yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru AMDAL yang mana Perseroan belum bisa
memenuhi maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

D. UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR RISIKO
1. Menjaga Hubungan baik dengan customer dan menjaga mutu dan kualitas pekerjaan
2. Membina Hubungan baik antara pekerja dan perseroan
3. Mengikuti Perkembangan sistem teknologi yang diperlukan oleh perseroan .
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VI. RISIKO USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan.
Berdasarkan pertimbangan Perseroan, risiko-risiko di bawah ini telah disusun berdasarkan bobot risiko
terhadap kinerja keuangan Perseroan, dimulai dari risiko utama Perseroan.
A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :
1. Risiko Keamanan
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dan restoran, maka risiko keamanan merupakan
faktor penting untuk diperhatikan oleh Perseroan, karena hal ini menjadi fokus perhatian dari wisatawan
dalam melakukan kunjungan baik wisatawan maupun perjalanan bisnis. Risiko keamanan yang
mempengaruhi kunjungan antara lain adalah:
 Kejahatan umum – seperti pencurian, pencopetan, penganiayaan, penipuan, pencurangan
 Terorisme dan tindakan di luar hukum - terhadap institusi negara dan sumber kekayaan negara
 Konflik sosial, keresahan sosial politik dan agama
Risiko keamanan, baik terorisme, maupun konflik sosial ataupun yang berhubungan dengan SARA, dapat
mengakibatkan turunnya kinerja operasional Perseroan yang diakibatkan oleh berkurangnya jumlah tamu.
Sehingga akan berpotensi menurunkan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Wabah Penyakit
Pengertian wabah dapat dikatakan sama dengan epidemi, yaitu "berjangkitnya suatu penyakit
menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi keadaan yang lazim
pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka". Epidemi digolongkan dalam
berbagai jenis berdasarkan pada asal-muasal dan pola penyebarannya. Epidemi dapat melibatkan paparan
tunggal (sekali), paparan berkali-kali, maupun paparan terus-menerus terhadap penyebab penyakitnya.
Penyakit yang terlibat dapat disebarkan oleh vektor biologis, dari orang ke orang, ataupun dari sumber
yang sama seperti air yang cemar.
Jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia mengalami peningkatkan setiap tahunnya. Kesehatan
wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia ataupun wisatawan lokal yang berkunjung ke
daerah lokasi hotel perseroan tidak dapat senantiasa diidentifikasi. Kondisi wisatawan yang tidak sehat
dapat menularkan pada orang lain sehingga dapat menimbulkan wabah penyakit selain ada faktor faktor
lain yang dapat menyebabkan terjadinya wabah penyakit.
Jika terjadi wabah menular di Indonesia ataupun di daerah lokasi hotel perseroan memunculkan travel
warning baik dari wisatawan mancanegara ataupun warga negara Indonesia yang akan bepergian ke daerah
tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kunjungan ke hotel hotel perseroan, sehingga hal ini dapat
menurunkan pendapatan dan profitabilitas perseroan.

3. Risiko terjadinya bencana alam
Posisi Indonesia berdasarkan letak Geologis indonesia adalah sebagai berikut :
 Merupakan bagian dari dua buah rangkaian pegunungan besar di dunia yaitu rangkaian Pegunungan
Mediterania dan Sirkum Pasific – sehingga Indonesia dikenal ”Ring of Fire” sabuk gunung berapi
 Pertemuan lempeng lithosfer, yaitu lempeng Indo – Australia, lempeng Eurasi, dan Lempeng Pasifik –
Jika lempeng lempeng ini bertemu dapat menghasilkan tumbukan energi yang memiliki ambang batas
tertentu.
 Berada pada tiga daerah dangkalan, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul dan daerah laut
pertengahn Australia Asiatis
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Kondisi – kondisi di atas membuat Indonesia – selain memiliki tanah dengan kesuburan yang tinggi karena
banyaknya gunung berapi – namun juga rawan dengan terjadinya gempa bumi, baik gempa vulkanik
(karena aktifitas gunung berapi) maupun Tektonik (Karena benturan antar lempeng Tektonik/lithosfer).
Beberapa teladan mengenai bencana alam ini adalah bencana Tsunami di Aceh tahun 2004, bencana
gempa yang relatif besar di jogjakarta tahun 2006, bencana gempa di Sumatera barat tahun 2009, dan
gempa gempa yang sering terjadi dengan skala skala berbeda di beberapa daerah di Indonesia yang masih
sering terjadi.
Kejadian – kejadian di atas jika terjadi daerah daerah lokasi hotel Perseroan, maka dapat menyebabkan
kerusakan bangunan dan infrastruktur yang material dan juga korban jiwa. Dampak dari bencana alam ini
dapat menurunkan minat wisatawan. Dan jika terjadi secara terus menerus dapat menurunkan pendapatan
usaha perseroan, prospek usaha dan kinerja perseroan secara keseluruhan.

B. ADAPUN RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH
SEBAGAI BERIKUT
4. Risiko Persaingan
Industri Hotel dan restaurant berkaitan erat dengan industry pariwisata, dimana industry pariwisata
termasuk industry prospektif yang berkembang berkelanjutan. Kondisi ini memunculkan persaingan.
Keberhasilan dari pengembang hotel disuatu daerah akan segera diikuti oleh para pengembang hotel
lainnya didaerah yang sama dengan segala persaingannya, persaingan ini timbul dalam hal lokasi, fasilitas,
pelayanan dan harga. Perseroan memahami bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
kegiatan usaha dan menyadari bahwa bisnis hotel memiliki persaingan yang cukup kompetitif. Bahkan
hambatan hambatan masuk ke industry hotel seperti regulasi pemerintah, penetapan daerah, dan biaya
konstruksi harus ditinjau untuk menentukan tingkat kompetisi di masa yang akan datang dan posisi
kompetitif persaingan Perseroan.
Tidak hanya dilokasi hotel perseroan saat ini yaitu di Propinsi Banten dan Jawa Tengah, namun hampir
diseluruh Indonesia, jumlah hotel mengalami pertumbuhan yang signifikan seiring dengan pertumbuhan
industri pariwisata, sehingga menyebabkan terciptanya persaingan usaha. Sangat dimungkinkan bahwa di
lokasi sekitar hotel hotel perseroan tercipta kompetisi yang ketat terhadap harga yang akan ditawarkan
kepada wisatawan. Tidak ada jaminan bahwa di masa depan Perseroan akan selalu berhasil bersaing
dengan pesaing baik yang sudah ada maupun yang belum ada pada saat ini. Persaingan berpengaruh baik
langsung atau tidak langsung dapat menurunkan pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

5. Investasi dan aksi korporasi
Hotel adalah industri jasa yang menyediakan akomodasi, makanan, dan minuman dimana usaha ini
dilakukan selama 24 jam terus menerus. Selain menjual kamar, hotel juga menyediakan jasa penyewaan
ruang untuk rapat, pernikahan, restoran, kolam renang dan fasilitas olahraga serta otlet lainnya Bisnis di
bidang perhotelan sangat fluktuatif dimana sangat tergantung pada lokasi hotel tersebut. Misalnya hotel
yang berada di lokasi bisnis memiliki room occupancy yang tinggi di hari kerja, dan pada saat akhir pekan
akan menurun. Sedangkan hotel yang berada di kawasan wisata akan fully booked pada saat liburan, dan
room occupancy akan anjlok pada saat hari kerja. Harga jual kamar hotel yang dipatok juga tidak menentu.
Biasanya mereka memberikan harga diskon untuk menarik tamu, meskipun diskon tersebut tidak
memberikan peningkatan penjualan secara signifikan. Industri perhotelan adalah industri padat karya yang
menyerap banyak tenaga kerja manusia daripada menggunakan mesin . Disamping itu fasilitas yang dimiliki
hotel biasanya sangat lengkap dan berkualitas tinggi sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar.
Padahal investasi pada umumnya menggunakan dana hutang jangka panjang. Hotel yang memiliki asset
yang besar, pendanaan hutang dan padat karya akan membuat tingginya biaya tetap . Dengan melihat
karakter hotel tersebut dapat dikatakan bisnis perhotelan ini adalah usaha dengan resiko yang tinggi,
sehingga dibutuhkan pengelolaan keuangan yang memadai untuk menekan resiko tersebut.
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Tidak ada jaminan bahwa perseroan di masa depan akan berhasil mengelola investasi ataupun aksi
korporasi berkaitan dengan investasi dengan baik, sehingga secara langsung maupun tidak langsung
mempengaruhi profitabilitas perseroan.

6. Risiko kelangkaan Pendanaan dan keterlambatan penyelesaian pembangunan hotel
Risiko ini merupakan risiko umum yang mungkin terjadi dalam pembangunan suatu hotel, dimana
kelangkaan pendanaan dapat menyebabkan keterlambatan penyelesaian pembangunan suatu hotel.
Kelangkaan pendanaan umumnya terjadi disebabkan oleh kondisi Ekonomi pada saat inflasi tinggi, dimana
inflasi tersebut disebabkan adanya tekanan biaya (Cost push inflation). Meskipun demikian Perseroan
sejauh ini tidak mengalami kendala dalam hal pendanaan pembangunan hotel yang dimilikinya, sehingga
dapat menyelesaikan pembangunan hotel yang ditargetkan.
Dalam pembangunan hotel yang saat ini sedang Perseroan lakukan, terdapat risiko bahwa dana yang
dibutuhkan untuk menyelesaikan hotel tersebut tidak tersedia tepat waktu atau tidak tersedia sama sekali.
Ketidakmampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan pada waktu dibutuhkan dapat menyebabkan
terlambatnya pembangunan bahkan sampai terhentinya pembangunan hotel. Terlambatnya atau
terhentinya pembangunan hotel yang sedang dilaksanakan oleh Perseroan akan berdampak negatif pada
kinerja operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan.

7. Risiko Perubahan Teknologi
Pendekatan teknologi informasi, dapat memudahkan kerumitan para tamu hotel dan manajemen hotel
dengan menekankan fleksibilitas dan kenyamanan bagi para tamu. Teknologi Informasi juga turut berperan
dalam media social sehingga memudahkan perseroan melakukan Promosi. Pertumbuhan media social telah
mengubah hubungan antara konsumen dan industry pariwisata. Pada saat ini pengguna internet di
Indonesia mencapai 82 juta orang mengimplikasikan 30% dari populasi Indonesia.
Melalui sebuah aplikasi yang dapat di download, para tamu hotel sekarang ini dapat memilih kamar
mereka sendiri melalui ponsel. Ini merupakan pilihan penting bagi orang yang sering merlakukan
perjalanan dinas. Di masa mendatatang, para tamu hotel lebih menginginkan untuk dapat memilih kamar
mereka sendiri di hotel, jenis kamar dan dengan nomor kamar tertentu. Pilihan terakhir akan sangat
signifikan bagi orang yang sering menginap di hotel dengan nomor kamar favorit mereka. Sebuah layanan
digital check-in dapat meningkat secara populer dengan fleksibilitas yang juga sekaligus memberikan
kemudahan serta kenyamanan dari sisi pengguna terutama untuk mereka yang sibuk. Aplikasi digital checkin tersebut harus mencakup fungsi kunci kamar digital, disinilah sebuah penerapan teknologi informasi
hotel dapat secara jelas terpakai. Fitur tersebut memungkinkan para tamu untuk membuka pintu kamar
hotel mereka melalui smartphone. Diprediksi pada awal tahun 2018 akan banyak hotel di dunia yang akan
menerapkan sistem teknologi informasi dengan sistem kunci kamar hotel melalui bluetooth. Teknologi
yang langsung melayani para tamu hotel sudah selayaknya menjadi sebuah fokus baru pada industri
perhotelan di Indonesia.
Ketidakmampuan perseroan dalam mengadaptasi perubahan teknologi terutama teknologi informasi akan
mempengaruhi kemampuan perseroan dalam menghadapi persaingan usaha. Kondisi ini akan secara
langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas Perseroan di masa depan.
8. Risiko Ketidakmampuan Perseroan Menyelesaikan Rencana Pengembangan di Masa Depan
Perseroan berkeinginan untuk terus berkembang di masa yang akan datang. Perseroan memiliki strategi
untuk mengembangkan pengembangan hotel dan restaurantnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat
mempengaruhi rencana pengembangan Perseroan, diantaranya adalah perijinan yang diperlukan,
pembangunan oleh kontraktor pihak ketiga, lokasi strategis yang diperlukan, dan sumberdaya manusia
yang memiliki keahlian di bidang perhotelen dan restaurant. Jika ada perubahan yang berdampak negatif
terhadap faktor diatas maka perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa perseroan dapat secara
berkesinambungan melakukan pengembangan usaha di masa mendatang, hal ini dapat menimbulkan
dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan yang akan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.
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C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT
9. Risiko Perekonomian Dunia dan Indonesia
Industri perhotelan rentan terhadap siklus bisnis dengan prospek yang dipengaruhi oleh pertumbuhan
ekonomi secara keseluruhan, penambahan kamar relatif terhadap permintaan, dan prospek umum untuk
perjalanan bisnis dan liburan. Fakta bahwa industri ini padat modal dengan tingkat hutang yang tinggi
meningkatkan kerentanan terhadap siklus tersebut. Industri ini juga masih rentan terhadap faktor eksogen
seperti krisis geo-politik dan wabah penyakit, yang dapat mempengaruhi volume perjalanan dan pada
akhirnya tingkat hunian hotel.
Jika perkembangan indikator perekonomian memburuk seperti inflasi, tingkat suku bunga akan dapat
mempengaruhi keinginan pengeluaran (spending) untuk melakukan kunjungan wisata ataupun bisnis. Jika
ketidak jelasan perekonomian Dunia dan Indonesia berlangsung dalam jangka panjang maka akan
berpengaruh terhadap kinerja Perseroan.

10. Risiko Kondisi Politik Indonesia
Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu
negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Unjuk
rasa atau demonstrasi seringkali dilakukan dalam upaya merepresentasikan hak suara atau penyampapaian
pendapat. Demontrasi atau unjuk rasa ini jika dilakukan secara negatif, seperti perusakan terhadap properti
publik maupun miliki pribadi yang kemudian diliput oleh media baik nasional maupun internasional akan
meningkatkan ketidakamanan terhadap Indonesia, yang kemudian secara langsung akan mempengaruhi
tingkat kunjungan .
Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, secara langsung ataupun tidak langsung,
akan dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

11. Risiko Kebijakan Pemerintah
Risiko ini muncul dari perubahan kebijakan pemerintah baik tingkat pusat maupun di daerah. Perubahan
Kebijakan pemerintah baik yang secara khusus maupun tidak khusus berkaitan dengan industri perhotelan
akan berdampak langsung terhadap industri perhotelan itu sendiri. Kebijakan pemerintah yang tidak secara
khusus berkaitan dengan industri perhotelan seperti pemangkasan anggaran akan berpengaruh terhadap
permintaan akomodasi dari lembaga pemerintah. Meskipun demikian Pengaruh pemangkasan APBN tidak
lebih besar dibandingkan kebijakan pelarangan penyelenggaraan kegiatan lembaga pemerintahan di hotel
seperti yang diberlakukan pada awal tahun 2015. Sementara kebijakan yang secara langsung berpengaruh
terhadap industri perhotelan antara lain : di beberapa daerah yang berlebihan pasokan hotel pemerintah
daerah menetapkan moratorioum terhadap pembangunan hotel baru
Perubahan perubahan kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah yang sifatnya berdampak negatif
terhadap industri perhotelan meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk industri perhotelan, akan dapat
mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

12. Risiko terhadap peraturan perundang yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan
Pembangunan hotel berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan
usaha Perseroan. Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat
maupun daeran akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak
material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.
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Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha
Perseroan diataranya adalah:
a. Hak Guna Bangunan (”HGB”)
Saat ini kepemilikan Perseroan atas tanah berupa HGB. Pada awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka
waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat
diperpanjang untuk jangka waktu tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang
kepada Pemerintah. Namun apabila Pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB
tersebut, maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat
mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.
b. Izin Mendirikan Bangunan (”IMB”)
Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari Hotel yang sudah jadi maupun sedang dalam tahap kontruksi
Perseroan dan Anak perusahaan telah mendapatkan IMB dari pemerintah sesuai dengan lokasi masing
masing hotel. Pembangunan yang tidak disertai dengan IMB akan dikenakan tindakan penyegelan oleh
pemerintah setempat. Apabila ada kebijakan baru dari pemerintah atas perizinan yang sudah dapat,
dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan jika dampak tersebut
tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.
c. Izin Lingkungan Hidup (”AMDAL/UUPL”)
Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari Hotel yang sudah jadi maupun sedang dalam tahap kontruksi
Perseroan dan Anak perusahaan selalu mengurus perizinan AMDAL dari pemerintah sesuai dengan
lokasi masing masing hotel. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan selalu memenuhi setiap
ketentuan yang diataur dalam AMDAL tersebut tetapi apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun
adanya bijakan baru AMdal yang mana Perseroan belum bisa memenuhi maka dapat memberikan
dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR
13. Kondisi Pasar Modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham perseroan; Jumlah
emisi saham saham perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas
Pasar modal Indonesia masih dalam fase berkembang, dimana pasar modal Indonesia tidak selikuid
dibanding pasar modal negara yang sudah maju. Kondisi pasar modal Indonesia secara langsung maupun
tidak langsung dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan. Pasar Modal Indonesia jika
dibandingkan dengan Negara maju, memiliki tingkat likuiditas maupun kapitalisasi pasar lebih yang lebih
rendah serta lebih fluktuatif terhadap segala bentuk informasi.
Di masa lalu Bursa Efek menghadapi beberapa masalah, yang jika terus berlangsung atau muncul kembali,
dapat mempengaruhi harga pasar dan likuiditas saham saham Emiten Indonesia, termasuk perseroan.
Masalah masalah tersebut antara lain; pergerakan harga saham yang tidak wajar, penutupan perdagangan,
kebangkrutan, keterlambatan penyelesain transaksi (settlement). Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu
menerapkan larangan perdagangan beberapa saham, batasan pergerakan harga, dan aturan marjin. Tingkat
pengaturan dan pengawasan pasar saham Indonesia, aktivitas investor, pialang dan partisipan pasar lainnya
tidak sama dengan Negara lain.
Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia atas Penawaran Umum Perdana Saham ini,
Tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid pada saat dicatatkan maupun di masa yang akan
datang. Perseroan tidak dapat menjamin apakah pasar perdagangan saham Perseroan akan berkembang
atau akan likuid.
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14. Risiko Fluktuasi harga Saham Perseroan
Fluktuasi harga saham perseroan setelah Penawaran Umum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut :
 Perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan dengan
perikiraan para pemodal atau analis emiten
 Perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap perseroan atau Indonesia
 Perubahan kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumya di Indonesia
 Perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan perusahaan asing (terutama Asia) dan di
negara negara berkembang; dan/atau
 Fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum
15. Risiko Perseroan tidak dapat membagikan dividen
Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen tergantung pada kinerja keuangan Perseroan, dimana
tergantung pada operasional, pertumbuhan; kompetisi, kebijakan/peraturan yang ada maupun yang akan
ada dan kondisi perekonomian dan industri perhotelan pada umumnya. Sehingga apabila dalam
menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak dapat menanggulangi hal hal tersebut diatas maka akan
mempengaruhi hasil kinerja operasionalnya yang mempengaruhi pada laporan keuangan Perseroan.
Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang timbul dari
kegiatan usaha yang ada. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi 31 Desember 2016, Perseroan masih
memiliki laba ditahan negatif, sehingga membatasi Perseroan dalam membagikan dividen kepada para
pemegang saham

MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN TELAH DISUSUN
BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PERSEROAN, DIMULAI DARI RISIKO UTAMA PERSEROAN.
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VII. KEJADIAN PENTING
INDEPENDEN

SETELAH

TANGGAL

LAPORAN

AUDITOR

Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Penandatangan Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan Terbtas PT Marga
ABhinaya Abadi Tbk No. 103 tertanggal 9 Juni 2017. Yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,MKn., Notaris

di Jakarta Selatan.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK
i. RIWAYAT PERSEROAN
a. Pendirian Perseroan
Perseroan didirikan pada tahun 2009, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 11 November 2009, dibuat
dihadapan Imam Wahyudi, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-61372.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 Desember 2009 dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0084008.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 15 Desember
2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 81 tanggal 05 Oktober 2010,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 27535/2010 (untuk selanjutnya disebut “Akta
Pendirian”).
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah mengalami perubahan beberapa
kali berdasarkan akta-akta sebagai berikut:
i.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Lintas Insana Wisesa Nomor : 05 tanggal 04
Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Wisnu Sardjono, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Nomor: AHU-42147.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 19 Agustus 2011 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0069189.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Agustus
2011 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Nomor : AHU-AH.01.10-31091 tanggal 29 September 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU0078582.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 29 Septemberl 2011, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor : 89 tanggal 06 November 2012, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor : 63145/2012.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk i) melakukan
perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan; ii) Peningkatan Modal Dasar
Perseroan; dan iii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan

ii.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lintas Insana Wisesa Nomor : 06 tanggal 25 Januari 2013, yang
dibuat dihadapan Afini Suri, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Serang, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: AHU-06128.AH.01.02.Tahun 2013 tertanggal 13 Februari 2013 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0010728.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 13 Februari 2013 serta
telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor :
AHU-AH.01.10-08097 tanggal 07 Maret 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0019345.AH.01.09.Tahun 2013
tanggal 07 Maret 2013, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 48
tanggal 14 Juni 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor : 79578/2013.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk i) melakukan
perubahan Direksi dan Dewan Komisaris; ii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan; dan iii) Peningkatan
Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

iii.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lintas Insana Wisesa Nomor : 18 tanggal 30 Juni 2014, yang
dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: AHU-05039.40.20.2014 tertanggal 05 Juli 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor : AHU-0068945.40.80.2014 tanggal 05 Juli 2014.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan penegasan
kembali Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 Mei 2014, yang agendanya
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melakukan perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan
Perseroan.
iv.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lintas Insana Wisesa Nomor : 20 tanggal 13 November 2015,
yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: AHU-0946788.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 27 November 2015 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-3585251.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November
2015 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat
Nomor : AHU-AH.01.03-0983427 tanggal 27 November 2015 perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU3585251.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk i) piutang PT Saligading
Bersama sejumlah Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar Rupiah) dijadikan tambahan
modal disetor pada Perseroan; ii) Peningkatan Modal Dasar Perseroan; dan iii) Peningkatan Modal
Ditempatkan dan Disetor Perseroan.

v.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 08 tanggal 03 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Siti
Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU0003334.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor: AHU-0017625.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 08 Februari 2017.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan perubahan
nama Perseroan, yang semula “PT Lintas Insana Wisesa” kemudian menjadi “PT Marga Abhinaya Abadi”,
dengan adanya perubahan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar
Perseroan tentang Nama dan Tempat Kedudukan

vi.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 120 tanggal 17 Februari 2017 diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 123 tanggal 9 Mei 2017, yang keduanya dibuat dihadapan
Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor :
AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0026009.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, serta telah dicatat
dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01,03-0086845 tanggal 24 Februari 2017 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor: AHU-0004814.AH.01.02. Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017; (ii) Surat AHU-AH.01,030086848 tanggal 24 Februari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU- 0004814.AH.01.02 tanggal 24 Februari 2017.
Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) perubahan
susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan; (ii) persetujuan jual beli saham; (iii) persetujuan
perubahan nilai nominal saham; iv)peningkatan modal dasar; (iv) peningkatan modal ditempatkan dan
disetor; (v) mengubah status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehingga
nama Perseroan menjadi:
“PT MARGA ABHINAYA ABADI TBK”
Serta; (vi) penjualan saham baru dalam simpanan Perseroan sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh
puluh empat juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah)
setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat (“Saham Yang Ditawarkan), untuk dicatatkan di
Bursa Efek Indonesia. Dan pemegang saham dengan ini menyatakan dan mengemasingkan haknya
untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut, dimana sebanyak-banyaknya
35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama dari Saham
yang Ditawarakan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”); (vii)
pelaksanaan Mandatory Convertible Bond ”MCB” senilai Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar
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Rupiah) atau maksimal 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) dan selanjutnya memberikan kuasa dan
wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dipandang baik dan perlu
sehubungan dengan hal tersebut dan tidak ada tindakan yang dikecualikan; (viii) program kepemilikan
saham Perseroan oleh karyawan melalui pemberian hak opsi kepada manajemen dan karyawan
(Management and Employee Stock Options Plan ”MESOP”) sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh
lima juta lima ratus lima puluh ribu) dari modal disetor Perseroan setelah penawaran umum dan
selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
untuk menetapkan program (Management and Employee Stock Options Plan ”MESOP”); (ix) menyetujui
memberikan kuasa dan wewenang kepada a) Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan, termasuk tetapi tidak
terbatas pada menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris, menetapkan
kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris, menitipkan saham
Perseroaan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan
KSEI dan mencatatkan saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek
Indonesia; dan b) Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai
dilaksanakan; (x) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk namun
tidak terbatas pada perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka menjadi perusahan terbuka antara lain untuk disesuaikan
dengan a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J1 tentnag Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; b)Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka; dan
c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik
Indonesia.
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk
menjalankan usaha di bidang Pembangunan dan Akomodasi. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai
berikut:
a. Usaha pembangunan berupa :
Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencana, pelaksanaan dan pemborongan pada umumnya
(general contractor), antara lain pembangunan hotel, kawasan perumahan (real estate), kawasan industri
(industri estate), gedung-gedung apartemen, kondominium, perkantoran, pertokoan, beserta fasilitasfasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan, pembuakaan, pengurugan, pemerataan, penyiapan dan
pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun, serta pembangunan bangunan dan
kontruksi, gedung-gedung, lapangan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, pertanaman, bendungan-bendungan,
pengairan (irigrasi), landasan-landasan udara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air
minum, telekomunikasi, air conditioner, dan dalam bidang teknik sipil, electro dan mesin.
b. Usaha akomodasi berupa :
- Usaha penyediaan kamar tempat menginap (dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi
perkemahan dan/atau pesanggrahan karavan);
- Usaha penyediaan temoat dan pelayanan makanan dan minuman;
- Usaha pelayanan pencucian pakaian dan/atau binatu;
- Usaha penyediaan fasilitas akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan
kegiatan usaha seperti hotel termasuk dalam fasilitas dan pelayanan akomodasi antara lain : bar, ruang
konvesi, penukaran uang, kolam renang, fasilitas olahraga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas anak
bermain, hiburan umum, pertokoan dan jasa andrawina, yaitu jasa untuk menyelenggarakan jasa
perayaan ataupesta (banguet) yang meliputi hiasan, penyediaan makanan dan minuman serta
perlengkapan dan peralatan yang diperlukan; dan
- Usaha jasa pengelolaan akomodasi dan/atau property.
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c. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Perseroan dapan menjalankan kegiatan
usaha penunjang sebagai berikut :
- Usaha jasa biro perjalanan wisata; dan
- Usaha jasa informasi dan kepariwisataan

b. Struktur Modal Saham Pada Waktu Prospektus Diterbitkan
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah
sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)

Keterangan
Modal Dasar

18.960.000.000

%

1.896.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

4.740.000.000

474.000.000.000

PT Saligading Berdama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000

.469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000

99,00
0,5
0,5

4.740.000.000

474.000.000.000

100,00

14.220.000.000

1.422.000.000.000

Saham Dalam Portepel

c. Perubahan Dalam Susunan Pemegang Saham Dan Kepemilikan Saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun
terakhir.
Tahun 2015
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Nomor : 20 tanggal 13 November 2015, yang dibuat
dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham Perseroan antara lain
telah menyetujui:
a. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah)
menjadi Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah);
b. Meningkatkan Modal Ditempatkan Dan Modal Disetor dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar
Rupiah) menjadi Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).
Dari Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah 160.000
(seratus enam puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam
puluh miliar Rupiah) telah diambil bagian seluruhnya oleh PT Saligading Bersama.
Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :
Modal Dasar
: Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari
200.000 (dua ratus ribu) saham, dengan nilai nominal masingmasing saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor
: Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari
200.000 (dua ratus ribu) saham.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Rp1.000.000,00 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)

%

Modal Dasar

200.000

200.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
PT Cakrawala Permai Prima

200.000
8.000

200.000.000.000
8.000.000.000

4,00

PT Saligading Bersama
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

192.000

192.000.000.000

96,00

200.000

200.000.000.000

100,00
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-

-

Keterangan:
-

-

Sesuai dengan akta tersebut diatas, seluruh saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh
pemegang saham, seluruhnya telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh para
pemegang saham; dan
Bagian saham yang diambil seluruhnya oleh PT Saligading Bersama sebesar Rp160.000.000.000,(seratus enam puluh miliar Rupiah) berasal dari piutang yang dimiliki PT Saligading Bersama dalam
Perseroan dan dijadikan tambahan modal disetor dalam Perseroan, terhadap konversi piutang menjadi
saham tersebut belum terdapat pengumuman koran.

TAHUN 2017
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 120 tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Hasbullah
Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, para pemegang saham Perseroan antara lain telah
menyetujui:
a. Penjualan seluruh saham milik PT Cakrawala Permai Prima masing-masing kepada :
- PT Saligading Bersama sebanyak 6.000 (enam ribu) saham, jual beli mana telah dilakukan
berdasarkan Akta/Perjanjian Nomor : 121 tanggal 17 Februari 2017;
- Adrian Bramantyo sebanyak 1.000 (seribu) saham, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan
Akta/Perjanjian Nomor : 122 tanggal 17 Februari 2017; dan
- Laksmi Dyah Anggraini sebanyak 1.000 (seribu) saham, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan
Akta/Perjanjian Nomor :123 tanggal 17 Februari 2017.
Dengan adanya penjualan tersebut maka susunan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham

Nilai Nominal
(Rp,00)

Jumlah Saham

PT Saligading Bersama

Prosentase
(%)

198.000

198.000.000.000

99

Adrian Bramantyo

1.000

1.000.000.000

0,5

Laksmi Dyah Anggraini

1.000

1.000.000.000

0,5

200.000

200.000.000.000

100

Total

b.

Merubah nilai nominal saham Perseroan dari semula nilai nominal setiap saham sebesar Rp.
1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah). Dengan adanya perubahan
nilai nominal tersebut, maka untuk selanjutnya susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham
PT Saligading Bersama

Jumlah Saham

Nilai Nominal
(Rp,00)

Prosentase
(%)

1.980.000.000

198.000.000.000

99

Adrian Bramantyo

10.000.000

1.000.000.000

0,5

Laksmi Dyah Anggraini

10.000.000

1.000.000.000

0,5

2.000.000.000

200.000.000.000

100

Total

c.
d.

Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi
Rp. 1.896.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar Rupiah);
Meningkatkan Modal Ditempatkan Dan Modal Disetor dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar
Rupiah) menjadi Rp. 474.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah).
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Dari Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah
2.740.000.000 (dua miliar tujuh ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya
Rp.274.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) telah diambil bagian masing-masing
oleh :
- PT Saligading Bersama sebanyak 2.712.600.000 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus ribu)
saham atau sebesar Rp. 271.260.000.000 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta
Rupiah);
- Adrian Bramantyo sebanyak 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu) saham atau sebesar Rp.
1.370.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah); dan
- Laksmi Dyah Anggraini sebanyak 13.700.000 (tiga belas juta tujuh ratus ribu) saham atau sebesar Rp.
1.370.000.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh juta Rupiah).
Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut :
Modal Dasar
: Rp. 1.896.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh enam miliar
Rupiah) yang terdiri dari 18.960.000.000 (delapan belas miliar sembilan ratus enam
puluh juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.1.00,00
(seratus Rupiah).
Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor
: Rp. 474.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri
dari 4.740.000.000 (empat miliar tujuh ratus empat puluh juta) saham.
Berdasarkan struktur permodalan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: :
Nilai Nominal Rp100,00 per saham
Jumlah Nilai Nominal
Jumlah Saham
(Rp)

Keterangan
Modal Dasar

18.960.000.000

%

1.896.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

4.740.000.000

474.000.000.000

PT Saligading Berdama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000

.469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000

99,00
0,5
0,5

4.740.000.000

474.000.000.000

100,00

14.220.000.000

1.422.000.000.000

Saham Dalam Portepel

Keterangan:
Sesuai dengan akta tersebut diatas, seluruh saham yang dikeluarkan dan diambil bagian oleh pemegang
saham, seluruhnya dilakukan dengan cara mengkonversikan piutang yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang saham tersebut dalam Perseroan.
Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, struktur permodalan dan pemegang saham tidak berubah.
d. Perijinan Yang Dimiliki Perseroan Dan Perusahaan Anak, Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur
Bidang Usaha Perseroan Dan Perusahaan Anak.
(i) Perijinan Perseroan, antara lain :
Kantor Pusat

No.
1.

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dengan Nomor :
32/27.1BU.1/31.74.04.1005/071.562/e/2017

Jangka waktu Izin
sampai dengan 16 Maret
2022

Dikeluarkan oleh
Kepala Unit Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Pejaten Timur
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2

3

4

Tanda Daftar Perusahaan Nomor :
690/24.3PT.7/31.74/1.824.27/e/2017 tanggal 24 Maret
2017
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Besar Nomor:
242/24.1PB.7/31.74/1.824.27/e/2017 tanggal 24 Maret
2017
Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak
No. 31.167.194.5-013.000

sampai dengan tanggal 01
Februari 2022

berlaku selama Perseroan
menjalankan usahanya
dengan kewajiban untuk
menyampaikan pelaporan
setiap 6 (enam) bulan
-

5

6

7

8

9

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Direktorat Jendral Pajak
Kepala Kantor Kepala Seksi
Pelayanan (yang bertindak atas
nama Kepala) Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar
Minggu

Surat Keterangan Terdaftar Nomor
: S-4845KT/WPJ.30/KP.0703/2017
tanggal 13 Maret 2017
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
a. Nomor Sertifikat Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan :
1200000014545 tanggal 04
Juni 2012
b. Nomor Entitas Kepesertaan
BPJS Kesehatan : 80016475
tanggal 03 Maret 2017
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Sampai dengan tanggal 15
Nomor Pendaftaran : 718 tanggal
Februari 2018
15 Februari 2017
Wajib Lapor Penyelenggaran
Sampai dengan tanggal 20
Fasilitas Kesejahteraan
Februari 2018
Pekerja/Buruh Nomor Registrasi:
365/WLKP/JS/II/2017 tanggal 20
Februari 2017
Pengesahan Peraturan Perusahaan
sampai dengan tanggal 03
Nomor: 512 Tahun 2017 tanggal 03
Maret 2019
Maret 2017

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial Pemerintah Kabupaten
Blora
Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

KANTOR CABANG PERSEROAN (“ALLIUM AIRPORT HOTEL TANGERANG”)

No.
1

2

3

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
dengan Nomor : 503/1670KPU/IX/2016 tanggal 27 September
2016
Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor: 644/Kep-1359/IMB/BPPT/2011
tanggal 03 Oktober 2011
Izin Kelayakan Lingkungan Kegiatan
Pembangunan Nomor : 660.1/Kep.462BPLH/2012 tanggal 12 Desember 2012

4

Izin Gangguan Nomor : 503/Kep579/BPPMPT/BR/XI/2013 tanggal 12
November 2013

5

Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Penyediaan Akomodasi Nomor :
556.51.000193.12.2013 tanggal 09
Desember 2013

Jangka waktu Izin
sampai dengan 27
September 2017

Dikeluarkan oleh
Sekcam (yang bertindak atas
nama Camat Tangerang)
Pemerintah Kota Tangerang

Walikota Tangerang
Walikota Tangerang
Sampai dengan 12
November 2016 *)

-

Kepala Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (yang bertindak atas
nama Walikota Tangerang)
Kepala Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu Pemerintah Kota
Tangerang
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6

Rekomendasi Manajemen Lalu Lintas
Pembangunan Nomor : 551.IV.1393Bid.Lalin tanggal 11 Desember 2012

7

Izin Penggunaan Air (SIPA) Nomor :
616/KEP-140/BARU/SIPA/BPPMPT/2014
tanggal 13 Juni 2014

8
9

10
11

Sertifikat Standar Usaha Hotel dengan
Nomor : 824888160007 tanggal 26
Oktober 2016
Laik Sehat
a. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel
Nomor : 440/293SDK/SLSH.001/I/2017 tanggal 19
Januari 2017
b. Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi
Rumah Makan dan Restoran
Nomor : 443.51/9689PSD/SLRM.024/X/2015 tanggal 01
Oktober 2015
Sertifikat Halal Nomor :
17160029380117 tanggal 02 Februari
2017
Perpajakan
a. Nomor Pokok Wajib Pajak :
31.167.194.5-416.002
b.

12

13

14

15

16
17

Surat Keterangan Terdaftar Nomor
: S-16516KT/WPJ.08/KP.0903/2014
tanggal 11 September 2014

-

Kepala Dinas Perhubungan Kota
Tangerang

sampai dengan 13 Juni
2016 **)

Kepala Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu (yang bertindak atas
nama Walikota Tangerang)

sampai dengan 25
Oktober 2019

PT TUV Rheinland Indonesia

sampai dengan tanggal 19
Januari 2019

sampai dengan tanggal 01
Oktober 2018

sampai dengan 01
Februari 2019

-

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
a. Sertifikat Kepesertaan
BPJS Ketenagakerjaan
Nomor : 1300000028291
tanggal 25 Januari 2016
b. Entitas Kepesertaan BPJS
Kesehatan Nomor:
02232698/XII/2016
tanggal 8 Desember 2016
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Sampai dengan 28 April 2017
Nomor : 3291 tanggal 01 April
2016
Pengesahan Peraturan
sampai dengan tanggal 06
Perusahaan Nomor :
Februari 2019
568.1/610-HI/2017 tanggal 20
Februari 2017
Penggunaan Instalasi Listrik
sampai dengan 06 April 2018
Nomor : 566.11/24/ILPEMR/BPMPTSP/2016 tanggal
06 April 2016
Penggunaan Instalasi Penyalur
sampai dengan 06 April 2018
Petir Nomor : 566.11/67/IPPPEMR/BPMPTSP/2016 tanggal
06 April 2016
Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran
a. Izin Penggunaan Instalasi
sampai dengan Pebruari 2019
Kebakaran Nomor :
566.11/07/IKPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016

Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tanggerang

Kepala Dinas Kesehatan Kota
Tanggerang

Majelis Ulama Indonesia Provinsi
Banten

Direktorat Jendral Pajak
Kepala Seksi Pelayanan (yang
bertindak atas nama Kepala)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Tangerang Timur

Badan Penyelanggara Jaminan Sosial

Badan Penyelanggara Jaminan Sosial

Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah
Kota Tangerang
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota
Tangerang

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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b.

18

Izin Penggunaan Instalasi
Kebakaran Nomor :
566.11/08/IKPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016
Izin Penggunaan Lift
a. Izin Penggunaan Lift
Nomor: 566.11/18/LIFTPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016

sampai dengan Pebruari 2019
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

sampai dengan Pebruari 2018
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sampai dengan Pebruari 2018

b.

Izin Penggunaan Lift
Nomor: 566.11/19/LIFTPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016

c.

19

20

Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Penggunaan Lift
sampai dengan
Nomor: 566.11/20/LIFTPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016
d. Izin Penggunaan Lift
sampai dengan
Nomor: 566.11/21/LIFTPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016
Izin Penggunaan Pesawat Tenaga & Produksi
a. Izin Penggunaan Pesawat
sampai dengan
Tenaga & Produksi Nomor
: 566.11/62/MDPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016
b. Izin Penggunaan Pesawat
sampai dengan
Tenaga & Produksi Nomor
: 566.11/63/MDPEMR/BPMPTSP/2016
tanggal 25 Februari 2016
Keputusan Kepala Badan
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Nomor : 566.11/483/AAPEMR/BPMPTSP/2016 tanggal
06 April 2016

Pebruari 2018
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pebruari 2018
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pebruari 2018
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pebruari 2018
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

06 April 2018
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keterangan
a. Bahwa dengan telah berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 19
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No: 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri No: 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di
Daerah, sehingga tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan suatu kegiatan usaha memiliki
izin gangguan. Dengan demikian terdapat izin gangguan tersebut tidak dilakukan
perpanjangan kembali oleh Perseroan
b.

Perseroan saat ini masih dalam proses pengurusan perpanjangan Izin Penggunaan Air (SIPA)
pada Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Pemerintah Provinsi Banten sebagaimana dibuktikan
dengan tanda terima permohonan perpanjangan SIPA tanggal 7 April 2017, yang dikeluarkan oleh
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Pemerintah Provinsi Banten.

c.

Perseroan telah mengajukan perpanjangan izin penggunaan instalasi kebakaran tersebut di atas dan
sampai dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini, perpanjangan Izin Penggunaan Lift
masih dalam proses sebagaimana dibuktikan dengan Surat Bukti Pelaporan Kegiatan Pemeriksaan &
Pengujian Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor : 560/0684-DTKT/WIL-
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TNG2/IV/2017 tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Banten.
d.

Perseroan telah mengajukan perpanjangan Izin Penggunaan Lift tersebut di atas dan sampai dengan
tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini, perpanjangan Izin Penggunaan Lift masih dalam
proses sebagaimana dibuktikan dengan Surat Bukti Pelaporan Kegiatan Pemeriksaan & Pengujian
Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nomor : 560/0684-DTKT/WIL-TNG2/IV/2017
tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Banten.

e.

Perseroan telah mengajukan perpanjangan Izin Penggunaan Pesawat Tenaga & Produksi dan sampai
dengan tanggal Laporan Pemeriksaan Dari Segi Hukum ini Izin Penggunaan Pesawat Tenaga &
Produksi di atas sedang dalam proses perpanjangan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Bukti
Pelaporan Kegiatan Pemeriksaan & Pengujian Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Nomor : 560/0684-DTKT/WIL-TNG2/IV/2017 tanggal 07 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

KANTOR CABANG PERSEROAN (“SEBAGAI PENGELOLA HOTEL AMMI, ALLIUM & ARUM CEPU”)
No.
1.

2

3

4

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dengan Nomor :
045.2/243/II/2017
Tanda Daftar Perusahaan Nomor
: 1106.155.00296 tanggal 04
Agustus 2014
Perpajakan
a. Nomor Pokok Wajib Pajak :
31.167.194.5-514.001
b. Surat Keterangan Terdaftar
Nomor : S3696KT/WPJ.10/KP.1103/20
17 tanggal 14 Maret 2017
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Nomor 801 tanggal 5 Desember
2016

Jangka waktu Izin
-

sampai dengan tanggal 04
Agustus 2019

-

Dikeluarkan oleh
Kelurahan Karangboyo, Kecamatan
Cepu, Kabupaten Blora, Jawa
Tengah
Plt. Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan
Kabupaten Blora, selaku Kepala
Kantor Pendaftaran Perusahaan
(yang bertindak atas nama Bupati
Blora)
Direktorat Jendral Pajak
Kepala Seksi Pelayanan (yang
bertindak atas nama Kepala) Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Blora

Sampai dengan 5 Desember
2017

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial Pemerintah Kabupaten
Blora

Jangka waktu Izin
-

Dikeluarkan oleh

Kantor Proyek Yogyakarta

No.
1.

2

3
4

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dengan Nomor :
503/29/IV/2012 tanggal 20 April
2012
Tanda Daftar Perusahaan Nomor
: 120517001845-2824/33 tanggal
17 April 2012
Izin Gangguan Nomor :
0563/0514.GM/2012-2822/12
tanggal 17 April 2012
Izin Mendirikan Bangunan
a. Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Nomor :
0229/GM/2016-2164/01
tanggal 23 Maret 2016

sampai dengan tanggal 17 April
2017
sampai dengan tanggal 17 April
2017

Kelurahan Prawirodirjan,
Kecamatan Gondomanan,
Yogyakarta
Kepala Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta
Kepala Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta

Kepala Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta
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b.

c.

5

Perpanjangan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor : 015/GM/2016-01.P
tanggal 23 September 2016
Perpanjangan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
Nomor : 002/GM/2017-01.P
tanggal 23 Maret 2017

Perpajakan
a. Nomor Pokok Wajib Pajak :
31.167.194.5-541.001
tanggal 24 November 2011
b. Surat Keterangan Terdaftar
Nomor : PEM07145/WPJ.23/KP.0203/201
1 tanggal 24 November
2011

Sampai dengan 23 Maret 2017
Kepala Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta
Sampai dengan 23 September
2017

Kepala Dinas Perizinan Kota
Yogyakarta

Direktorat Jendral Pajak
Direktorat Jendral Pajak

Kantor Proyek Medan
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan baru memiliki perizinan terkait dengan
peruntukan tanah, yaitu berdasarkan Surat Nomor: 593/1836/Kep-DPRD/II/2015 tanggal 23 Februari
2015, yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, menetapkan bahwa
Persetujuan Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Yang terletak Di Jalan Komplek Royal Sumatera,
Kelurahan Mangga Dan Kelurahan Kwala Berkala, Kecamatan Medan Tuntungan Atas Nama Saudara
Andrian Bramantyo Dari Perumahan Tipe A Menjadi Bangunan Umum Diatas Tanah Seluas ± 15.280 m2,
yang memberikan persetujuan terhadap perubahan peruntukan tanah berdasarkan hak atas tanah
sebagai berikut :
a. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 533 tanggal 13 September 2013 atas nama PT Marga
Abhinaya Abadi dengan luas ±6.477 m2, yang berlokasi di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan
Medan Johor;
b. Sertifikat hak Guna Bangunan (SHGB) No. 535 tanggal 13 September 2013 atas nama PT Marga
Abhinaya Abadi dengan luas ±4.008 m2 yang berlokasi di Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan
Medan Johor;
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 5929 tanggal 13 September 2013 atas nama PT Marga
Abhinaya Abadi dengan luas ±4.795 m2, yang berlokasi di Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan
Tuntungan.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan
diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau
kekeliruan dalam Keputusan ini.
Keterangan :
Bahwa sesuai dengan penunjuk dalam SHGB Nomor : 00544, diterangkan bahwa atas SHGB Nomor :
00544 merupakan tanah bekas dari HGB Nomor : 533.
e. Perjanjian Perjanjian Penting Perseroan dan Entitas Anak
Sehubungan dengan maksud dan tujuan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, Perseroan dan Anak
Perusahaan telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan dengan pihak ketiga.
Adapun perjanjian pejanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
A. Perjanjian Kredit Yang Diterima.
Perseroan :
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1. Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi
Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit berupa Fasilitas Kredit Investasi dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut “Bank”). Adapun dokumen-dokumen perjanjian fasilitas
kredit ini adalah sebagai berikut :
-

Akta Perjanjian Kredit Nomor : 82 tanggal 20 Juni 2013, yang dibuat dihadapan Imelda Nur Pane,
S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (1) 82 KI Maksimum Rp. 70.000.000.000
tertanggal 10 Januari 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (2) 82 KI Maksimum Rp. 70.000.000.000
tertanggal 06 Agustus 2014, yang dibuat di bawah tangan dan bermateri cukup.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
Jenis Fasilitas
:
Kredit Investasi.
Jumlah Fasilitas
:
Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah).
Tujuan Penggunaan
: Pembangunan Hotel Allium di Jalan Benteng Betawi, Tangerang, Banten.
Jangka Waktu
:
92 (sembilan puluh dua) bulan sejak ditandatanganan Perjanjian Kredit
dilaksanakan .
Bunga
:
11% (sebelas persen) per tahun.
Denda
:
5% (tiga persen) per tahun diatas suku bunga yang berlaku.
Pembatasan
:
(i) Bersifat Pembatas Pasal 21 ayat 1
Selama fasilitas kredit belum lunas, penerima kredit harus memperoleh izin
tertulis dari Bank untuk:
a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran
dasar (kecuali meningkatkan modal perseroan) memidahtangankan
resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun
kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham
dominan (ultimate shareholder);
b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan
kepemilikan saham perseroan;
c. Mengunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai
dengan fasilitas kredit dari Bank;
d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha
pihak lain;
e. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang
agunan kepada pihak lain;
f. Melunasi seluruh dan sebagian hutang-hutang perusahaan kepada
pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah
didudukkan sebagai pinjaman subordinas fasilitas kredit Bank (Sub
Ordinated Loan);
g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga
keuangan lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman
tersebut diterima dalam rangka transaksi degang yang berkaitan
langsung dengan usahanya;
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka
transaksi dagang yang berkaitkan langsung dengan usahanya;
i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan menjaminkan harta
kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminkan oleh
penerima kredit kepada Bank, kepada pihak lain;
j. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
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k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
kepailitan;
l. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan
lain;
m. Melakukan
investasi
yang
melebihi
proceed
perusahaan
(EAT+Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada
perusahaan lain;
n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun;
o. Mengubah bidang usaha;
p. Melakukan interfinancing dengan anggota group usaha;
q. Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang
dibuat secara notariil;
r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak
terbatas pada:
- Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
berdampak signifikan bagi penerima kredit dengan pihak lain atau
afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha peneruma
kredit;
- Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative
pada aktifitas usaha penerima kredit mengancam keberlangsungan
usaha penerima kredit;
- Mengadakan transaksi dengan pihak lain baik perseorangan maupun
perusahan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi
dengan cara-cara yang berada diluar praktek-prektek dan lebiasaan
yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta
melakukan penjualan lebih murah dari pada harga pasar;
t.
Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak
dan/atau kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian
kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
(ii) Bersifat Pemberitahuan Pasal 20 ayat 1

Jaminan

:

Segera setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini, PENERIMA
KREDIT wajib memberitahukan kepada BANK secara tertulis dalam kurun
waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi tentang:
a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan
serta barang agunan BNAK;
b. Proses perkara baik perdara maupun pidana yang menyangkut
perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan;
c. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham,
pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan
pengurus;
d. Pelanggaran anggaras dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan; dan
e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha
perusahaan.
Hak Tanggungan:
1. Kuasa membebankan Hak Tanggungan pengikatan jaminan a.n Perseroan
atas : T/B Hotel Allium JL. Benteng Betawi Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang
Banten. Dengan bukti kepemilikan berupa:
a. SHGB No. 4383/tanah tinggi an. Perseroan JT. 09 November 2027
dengan bukti pengikatan SHT I No. 2175/2014 tanggal 20 Maret 2014;
b. SHGB No. 4405/tanah tinggi an. Perseroan JT. 09 November 2027
dengan bukti pengikatan SHT I No. 2325/2014 tanggal 25 Maret 2014;
c. SHGB No. 4404/tanah tinggi an. Perseroan JT. 09 November 2027
dengan bukti pengikatan SHT I No. 2357/2014 tanggal 26 Maret 2014;
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2.

3.
4.
5.

d. SHGB No. 762/tanah tinggi an. Perseroan JT. 09 November 2027 dengan
bukti pengikatan SHT I No. 2323/2014 tanggal 25 Maret 2014;
e. SHGB I No. 763/tanah tinggi an. Perseroan JT. 09 November 2027
dengan bukti pengikatan SHT I No. 1615/2014 tanggal 03 Maret 2014;
f. SHGB No. 2628/tanah tinggi an. Perseroan JT. 09 November 2027
dengan bukti pengikatan SHT I No. 2324/2014 tanggan 25 Maret 2014;
g. Tanah girik persil No. 44.S.28.No. C 2016, Luas 461 M² an. PT Cahaya
Raya Realty
Apartement Essence, Unit Eminence (EM 1/2707), Jalan Dhamarwangsa X
No. 86, Jakarta Selatan. An. Andre Jerrico Legoh, dengan bukti kepemilikan
berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 07 Mei 2012 dengan luas :
206 m²;
Akta Personal Guarantee No. 92 tanggal 20 Juni 2014 an. Ir Musyanif;
Akta Company Guarantee No. 93 tanggal 20 Juni 2014 an. PT Cakrawala
Permai Prima; dan
Akta Company Guarantee No. 94 tanggal 20 Juni 2014 an. PT Saligading
Bersama.

Hak dan Kewajiban : Pihak Debitur
a. Hak:
- Menerima Fasilitas Kredit Invesasi
b. Kewajiban
- Penerima kredit diwajibkan menyampaikan secara rutin & tepat waktu
kepada BANK sebagai berikut:
i. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akutan Publik (KAP) yang
terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnnya dalam
waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku
dengan ketentuan:
 Apabila penyempaian laporan keuangan tersebut melebihi
jangka waktu yang ditetapkan, maka terhadap kualitas kredit
Penerima Kuasa yang bersangkutan diturunkan satu tingkat
dan setinggi-tingginya berada pada keloktibilitas kurang
lancar.
 Pengunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya
diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara
berturut-turut, kecuali KAP termasuk dalam daftar OJK (d/h
BAPEPAM) atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Kuangan
untuk waktu paling lama 6 (enam) tahun buku secara
berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.
ii. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut
penjelasannya yang ditandatangani oleh Direktur dan sudah
diterima Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
berakhirnya periode laporan keuangan.
iii. Laporan aktivitas usaha per bulan mencakup penjualan (volume
dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar
hpiutang dilengkapi dengan aging piutang), laporan stock,
hutang usaha dan laporan prestasi pekerjaan khususnya yang
menjadi obyek pembiayaan fasilitas kredit BANK untuk
disampaikan kepada Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya periode laporan.
- Penerima kredit diwajibkan memelihara kondisi keuangan perusahaan
yang meliputi:
 Current Ratio minimal 1,00 kali
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-

-

-

Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang
Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited
Perusahaan.

Debt Equity Ratio maksimal 2,30 kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang
terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keungan Home
Statement/Audited Perusahaan.
 Debt Service Coverage minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan
kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan
Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.
Dalam hal penerima kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai
financial covenant di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab
melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika
diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio
keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan
berikutnya.
Melaksankan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di Bank
oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua)
tahun sekali dan pengunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya
diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit
harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar
sebagai rekanan Bank.
Penerima Kredit wajib membayar dan menyelesaikan seluruh
kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh
Pemerintah.

2. Perjanjian Fasilitas Kredit Investasi Maksimum
Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit berupa Fasilitas KI dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (selanjutnya disebut ”Bank”). berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : JMM/PK/2016.009
tanggal 18 April 2016, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
Jenis Fasilitas
:
Jumlah Fasilitas
:
Tujuan Penggunaan:

Jangka Waktu

:

Bunga
Denda
Provisi
Pembatasan

:
:
:
:

Kredit Investasi Maksimum
Rp.83.800.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta Rupiah).
Pembiayaan kembali pembelian ruang kantor di lantai 03 unit 01-12, lantai 25
unit 01-12 dan lantai 26 unit 01-15 di ITS Tower, Niffaro Park, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan
66 (enam puluh enam) bulan sejak ditandatanganan Perjanjian Kredit yaitu
sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2021
13% (tiga belas persen) per tahun.
5% (tiga persen) per tahun diatas suku bunga yang berlaku.
0,50% (nol koma limapuluh persen).
(i) Bersifat Pembatas Pasal 21 ayat 1
Selama fasilitas kredit belum lunas, penerima kredit harus memperoleh izin
tertulis dari Bank untuk:
a. Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah anggaran
dasar (kecuali meningkatkan modal perseroan) memidahtangankan resipis
atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak
lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate
shareholder);
b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur dan Komisaris) dan
kepemilikan saham perseroan;
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c. Mengunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai
dengan fasilitas kredit dari Bank;
d. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha
pihak lain;
e. Menjual da/atau menyewakan harta kekayaan perusahaan atau barang
agunan kepada pihak lain;
f. Melunasi seluruh dan sebagian hutang-hutang perusahaan kepada
pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum atau telah
didudukkan sebagai pinjaman subordinas fasilitas kredit Bank (Sub
Ordinated Loan);
g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga
keuangan lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman
tersebut diterima dalam rangka transaksi degang yang berkaitan langsung
dengan usahanya;
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka
transaksi dagang yang berkaitkan langsung dengan usahanya;
i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan menjaminkan harta kekayaan
dalam bentuk dan maksud apapun, yang telah dijaminkan oleh penerima
kredit kepada Bank, kepada pihak lain;
j. Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan;
l. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan
lain;
m. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT+Depresiasi),
penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun;
o. Mengubah bidang usaha;
p. Melakukan interfinancing dengan anggota group usaha;
q. Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang
dibuat secara notariil;
r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;
s. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk namun tidak
terbatas pada:
- Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
berdampak signifikan bagi penerima kredit dengan pihak lain atau
afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha peneruma
kredit;
- Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negative pada
aktifitas usaha penerima kredit mengancam keberlangsungan usaha
penerima kredit;
- Mengadakan transaksi dengan pihak lain baik perseorangan maupun
perusahan termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi
dengan cara-cara yang berada diluar praktek-prektek dan lebiasaan
yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan
penjualan lebih murah dari pada harga pasar;
t. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau
kewajiban penerima kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit
dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
(ii) Bersifat Pemberitahuan Pasal 20 ayat 1
Segera setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini, Penerima Kredit
wajib memberitahukan kepada Bank secara tertulis dalam kurun waktu 7
(tujuh) hari kerja bilamana terjadi tentang:
a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan
serta barang agunan Bank;
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b. Proses perkara baik perdara maupun pidana yang menyangkut perusahaan
maupun harta kekayaan perusahaan;
c. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham,
pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan
pengurus;
d. Pelanggaran anggaras dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan; dan
e. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha
perusahaan.
Jaminan

:

Hak Tanggungan
Kuasa membebankan Hak Tanggungan pengikatan jaminan sebagai berikut:
1. T/B Hotel Allium JL. Benteng Betawi Kel. Tanah Tinggi Kec. Tangerang
Banten. Dengan bukti kepemilikan berupa:
a. SHGB No. 4383 an. Perseroan, SU No. 1952/Tanah Tinggi/2013 tanggal
30 Agustus 2013, berlaku dari tanggal 10 November 1997 sampai
dnegan tanggal 09 November 2027 dengan bukti pengikatan SHT I No.
2175/2014 tanggal 20 Maret 2014;
b. SHGB No. 4405 an. Perseroan, SU No. 2002/Tanah Tinggi/2013 tanggal
13 November 2013, berlaku dari tanggal 10 November 1997 sampai
dengan tanggal 09 November 2027 dengan bukti pengikatan SHT I No.
2325/2014 tanggal 25 Maret 2014;
c. SHGB No. 4404 an. Perseroan, SU No. 2001/Tanah Tinggi/2013 tanggal
13 November 2013 berlaku dari tanggal 10 November 1997 sampai
dengan tanggal 09 November 2027 dengan bukti pengikatan SHT I No.
2357/2014 tanggal 26 Maret 2014;
d. SHGB No. 762 an. Perseroan, SU No. 10090/1997 tanggal 10
November 1997, berlaku dari tanggal 10 November 1997 sampai
dengan tanggal 09 November 2027 dengan bukti pengikatan SHT I No.
2323/2014 tanggal 25 Maret 2014;
e. SHGB No. 763 an. Perseroan, SU No. 10091/1997 tanggal 10
November 1997, berlaku daru tanggal 10 November 1997 sampai
dengan tanggal 09 November 2027 dengan bukti pengikatan SHT I No.
1615/2014 tanggal 03 Maret 2014;
f.
SHGB No. 2628 an. Perseroan, SU No. 3/Tanah Tinggi/2006 tanggal 13
Januari 2006, berlaku dari tanggal 10 November 1997 sampai dengan
tanggal 09 November 2027 dengan bukti pengikatan SHT I No.
2324/2014 tanggal 25 Maret 2014; dan
g. SHGB No. 4602 an. Perseroan, SU No. 2235/Tanah Tinggi/2004 tanggal
10 Desember 2015, berlaku dari tanggal 13 Oktober 2014 sampai
dengan tanggal 17 November 2024 dengan bukti pengikatan SHT I No.
4671/2015 tanggal 22 Juni 2015.
IMB No. 644/Kep-1359/IMB/BPPT/2013 tanggal 03 Oktober 2013
1. Ruang Kantor di ITS Tower Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Kel. Pejaten Kec.
Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dengan bukti kepemilikan berupa:
a. Lantai 3
076-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/II/16 tanggal 27 April 2015;
b. Lantai 25
077-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/II/16 tanggal 27 April 2015; dan
c. Lantai 36
078-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/II/16 tanggal 27 April 2015.
2. Persediaan Hotel Allium (Per tanggal 31 Desember 2015);
3. Piutang Perseroan per 31 Desember 2015;
4. Akta Personal Guarantee No. 92 tanggal 20 Juni 2014 an. Ir Musyanif;
5. Akta Company Guarantee No. 93 tanggal 20 Juni 2014 an PT Cakrawala
Permai Prima; dan
6. Akta Company Guarantee No. 94 tanggal 20 Juni 2014 an PT Saligading
Bersama.
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Hak dan Kewajiban : Pihak Debitur
a. Hak:
- Menerima Fasilitas Kredit Invesasi
b. Kewajiban
- Penerima kredit diwajibkan menyampaikan secara rutin & tepat waktu
kepada Bank sebagai berikut:
i. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akutan Publik (KAP) yang
terdaftar sebagai rekanan Bank selambat-lambatnnya dalam waktu 6
(enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan
ketentuan:
 Apabila penyempaian laporan keuangan tersebut melebihi
jangka waktu yang ditetapkan, maka terhadap kualitas kredit
Penerima Kuasa yang bersangkutan diturunkan satu tingkat dan
setinggi-tingginya berada pada keloktibilitas kurang lancar.
 Pengunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya
diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturutturut, kecuali KAP termasuk dalam daftar OJK (d/h BAPEPAM)
atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Kuangan untuk waktu
paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
ii. Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut
penjelasannya yang ditandatangani oleh Direktur dan sudah diterima
Bank paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode
laporan keuangan.
iii. Laporan aktivitas usaha per bulan mencakup penjualan (volume dan
nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar hpiutang
dilengkapi dengan aging piutang), laporan stock, hutang usaha dan
laporan prestasi pekerjaan khususnya yang menjadi obyek
pembiayaan fasilitas kredit BANK untuk disampaikan kepada BANK
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode
laporan.
- Penerima kredit diwajibkan memelihara kondisi keuangan perusahaan
yang meliputi:

Current Ratio minimal 1,00 kali
Current Ratio adalah perbandingan antara Aset Lancar dan
Hutang Lancar pada Laporan Keuangan Home Statement/Audited
Perusahaan.

Debt Equity Ratio maksimal 2,30 kali
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total hutang
terhadap Total Ekuitas pada Laporan Keungan Home
Statement/Audited Perusahaan.

Debt Service Coverage minimal 100%
Debt Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA
dengan kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
Laporan Keuangan Home Statement/Audited Perusahaan.
- Dalam hal penerima kredit gagal memelihara rasio keuangan sesuai
financial covenant di atas, maka pemegang saham bertanggung jawab
melakukan perbaikan kondisi keuangan Penerima Kredit, termasuk jika
diperlukan tambahan setoran modal untuk mengembalikan rasio
keuangan tersebut paling lambat sampai dengan 12 (dua belas) bulan
berikutnya.
-

Melaksankan penilaian kembali asset yang menjadi jaminan di Bank oleh
Perusahaan Penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2 (dua) tahun sekali
dan pengunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali
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-

berturut-turut, setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan
Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan Bank.
Penerima Kredit wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak,
retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.

Keterangan :
Terkait hal-hal tersebut diatas, Perseroan:
1. Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Atas Rencana Penawaran Umum Saham Perseroan Dan
Atas Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
melalui Surat Nomor : 147/LGL/LIW/DIR/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 Jo Surat Nomor : MABAOUT/DIR/17/IV/032 tanggal 28 April 2017 dan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Surat No.KGM/2/071/R tanggal 17 Mei 2017, dengan
ketentuan bahwa kepemilikan saham mayoritas Perseroan harus tetap dipegang oleh Sdr. Ir.
Musyanif (key person) dan keluarga minimal sebesar 51% (lima puluh satu persen).
2. Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Koperasi
Yang Akan Dilakukan oleh Perseroan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui
Suratnya Nomor : 159/LGL/MABA/DIR/II/2017 tanggal 21 Februari 2017 terkait dengan (i)
Perubahan Anggaran Dasar (ii) Perubahan Struktur Modal, Nominal Saham dan Komposisi
Pemegang Saham, (iii) Perolehan Aset (Penyertaan Saham), (iv) Perubahan Susunan Pengurus. Dan
telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai dengan Surat
Nomor : KGM/2/293 tanggal 07 April 2017.
3. Sesuai dengan Sirat Pernyataan Perseroan tanggal 27 April 2017, Perseroan tidak memiliki
kewajiban yang harus dipenuhi kepada PT Cahaya Raya Realty, Andre Jerico Legoh, Ir. Musyanif, PT
Cahaya Permai Prima dan PT Saligading Bersama selaku pihak yang memberikan jaminan dalam
Perjanjian Kredit dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
3. Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja dengan cara Fasilitas Modal Usaha
Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit berupa Fasilitas KMK dari PT Surya Artha Nusantara
Finance (selanjutnya disebut ”SAN”). berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 04 tanggal 20 Februari
2017, yang dibuat dihadapan Ivo Donna Yusvita S,H., M.Kn Notaris di Kota Tangerang.
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
Jenis Fasilitas
Jumlah Fasilitas
Tujuan Penggunaan
Jangka Waktu
Bunga

:
:
:
:
:

Kredit Modal Kerja.
Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).
Penyediaan Barang dan/atau Jasa.
12 (dua belas) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan dicairkan .
3.815.454.000 (tiga miliar delapan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh
empat ribu Rupiah)
1% (satu persen) dari hutang pokok
Tanah seluas 4.008m2 berdasarkan SHGB No. 535 dan Tanah seluas 6.477m2
berdasarkan SHGB No. 00544

Provisi
Jaminan

:
:

Pembatasan

:
Bersifat Persetujuan
Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur apabila melakukan
perubahan Anggaran Dasar terkait dengan : (i) nama perusahaan, (ii) domisili
perusahaan, (iii) maksud dan tujuan usaha, dan/atau (iv) permodalan. Tanpa
mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, apabila Kreditur berpendapat
bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat mempengaruhi secara buruk
kegiatan usaha dan/atau kemampuan Debitur untuk menjalankan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal demikian, seluruh hutang Debitur
berdasarkan Perjanjian ini dengan segera menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar
oleh Debitur kepada Kreditur. Jika Debitur gagal untuk membayar secara penuh
seluruh kewajibannya, Kreditur berhak untuk mengeksekusi setiap Jaminan
Tambahan dan/atau Jaminan Tambahan Lain yang diberikan kepada Kreditur.
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Bersifat Pemberitahuan
Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur apabila melakukan perubahan
Anggaran Dasar lainnya selain yang disebut dalam poin diatas serta perubahan terhadap (i)
susunan pengurusan dan pengawas perusahaan dan/atau (ii) pemegang saham. Apabila
Kreditur berpendapat bahwa perubahan pemegang saham Debitur dapat mempengaruhi
secara buruk kegiatan usaha dan/atau kemampuan Debitur untuk menjalankan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian
ini. Dalam hal demikian, seluruh hutang Debitur berdasarkan Perjanjian ini dengan segera
menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. Jika Debitur gagal
untuk membayar secara penuh seluruh kewajibannya, Kreditur berhak untuk mengeksekusi
setiap Jaminan Tambahan dan/atau Jaminan Tambahan Lain yang diberikan kepada
Kreditur.

Hak dan Kewajiban :
Pihak Debitur
a.
Hak:
- Menerima Fasilitas Kredit Invesasi
b. Kewajiban
- Mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian ini.
- Menjaga kecukupan modalnya sehingga Debitur dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan
kewajibannya kepada Kreditur.
- Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Kreditur sehubungan dengan kondisi
keuangan Debitur, Barang dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu oleh Kreditur.
- Membayar segala biaya sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini.
- Memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kreditur sebelumnya dalam hal Debitur
bermaksud untuk :
i
Melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi;
ii
Memperoleh pinjaman baru atau fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga;
iii Memberikan jaminan (borgtocth) kepada pihak lain untuk menjamin kewajiban pihak
ketiga;
iv Memberikan pinjaman kepada pihak ketiga.
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini, apabila Kreditur berpendapat bahwa hal-hal
yang dilakukan oleh Debitur sebagaimana disebutkan dalam huruf (e) i, ii, iii, dan iv di atas dapat
mempengaruhi secara buruk kegiatan usaha dan/atau kemampuan Debitur untuk menjalankan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka Debitur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini.
Dalam hal demikian, seluruh hutang Debitur berdasarkan Perjanjian ini dengan segera menjadi
jatuh-tempo dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur.
Jika Debitur gagal untuk membayar secara penuh seluruh kewajibannya, Kreditur berhak untuk
mengeksekusi setiap jaminan yang diberikan kepada Kreditur.
- Membayar kembali hutangnya secara tepat waktu kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini,
tanpa memperhitungkan (mengkompensir) dengan tagihan/piutang dagang Debitur kepada
Kreditur (bila ada) dan tanpa hak untuk menuntut terlebih dahulu suatu pembayaran lain
(counter claim)
- Memberikan segala informasi, termasuk mengenai usaha dan kondisi keuangan Debitur,
berdasarkan permintaan dan pertimbangan yang wajar dari Kreditur
- Debitur melanggar ketentuan Perjanjian ini, maka Debitur berjanji untuk memberikan segala
bentuk ganti rugi kepada Debitur guna memulihkan segala bentuk ganti rugi kepada Debitur
guna memulihkan segala akibat yang muncul dan merugikan Kreditur karena penyalahgunaan
Barang oleh Debitur.
- Dalam hal Debitur lalai atau tidak dapat membayar kewajibann
- Debitur melanggar ketentuan Perjanjian ini, maka Debitur berjanji untuk memberikan segala
bentuk ganti rugi kepada Debitur guna memulihkan segala bentuk ganti rugi kepada Debitur
guna memulihkan segala akibat yang muncul dan merugikan Kreditur karena penyalahgunaan
Barang oleh Debitur.
- Dalam hal Debitur lalai atau tidak dapat membayar kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini,
maka Debitur berdasarkan permintaan Kreditur, wajib menandatangani akta pengakuan hutang
sehubungan dengan jumlah kewajiban yang masih terutang terhadapt Kreditur.
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-

-

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang mengajukan
permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang.
Memberi laporan khusus dan rinci mengenai keadaan keuangannya (diantaranya neraca, laporan
laba rugi, rincian piutang, persediaan, ikhtisar hutang), keadaan dan keberadaan Jaminan
Tambahan dan/atau Jaminan Tambahan lainnya, dan laporan atau hal lain yang diminta oleh
Kreditur
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya tahun buku Debitur, neraca dan
laporan laba rugi yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan; dan
- Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya tahun buku debitur, neraca
dan laporan laba rugi yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan.
Memberikan semua data, informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian ini sesuai
dengan permintaan Kreditur, serta menjamin kebenaran dan keaslian data, informasi, serta
dokumen tersebut.

Debitur sepakat bahwa seluruh data menjadi milik Kreditur dan tidak dapat dikembalikan kepada
Debitur, sehingga Kreditur dapat mempergunakan data Debitur tersebut untuk segala keperluan
sehubungan dengan usaha Kreditur, termasuk tetapi tidak terbatas untuk memberikan persetujuan
bahwa data, informasi dan dokumen tersebut dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam rangka
melaksanakan usaha Kreditur, antara lain dalam rangka pengalihan pembiayaan, penagihan,
penawaran produk dan/atau jasa layanan kepada pihak ketiga serta memberikan persetujuan
kepada Kreditur untuk memperoleh keterangan atau referensi dari sumber manapun dengan cara
dianggap sah dan pantas oleh Kreditur.
- Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur apabila melakukan perubahan
Anggaran Dasar terkait dengan : (i) nama perusahaan, (ii) domisili perusahaan, (iii) maksud dan
tujuan usaha, dan/atau (iv) permodalan. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Perjanjian ini,
apabila Kreditur berpendapat bahwa perubahan Anggaran Dasar tersebut dapat mempengaruhi
secara buruk kegiatan usaha dan/atau kemampuan Debitur untuk menjalankan kewajibannya
berdasarkan Perjanjian ini. Dalam hal demikian, seluruh hutang Debitur berdasarkan Perjanjian
ini dengan segera menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. Jika
Debitur gagal untuk membayar secara penuh seluruh kewajibannya, Kreditur berhak untuk
mengeksekusi setiap Jaminan Tambahan dan/atau Jaminan Tambahan Lain yang diberikan
kepada Kreditur.
-

Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur apabila melakukan perubahan Anggaran
Dasar lainnya selain yang disebut dalam poin diatas serta perubahan terhadap (i) susunan
pengurusan dan pengawas perusahaan dan/atau (ii) pemegang saham. Apabila Kreditur
berpendapat bahwa perubahan pemegang saham Debitur dapat mempengaruhi secara buruk
kegiatan usaha dan/atau kemampuan Debitur untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan
Perjanjian ini, maka Kreditur berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini. Dalam hal demikian,
seluruh hutang Debitur berdasarkan Perjanjian ini dengan segera menjadi jatuh tempo dan wajib
dibayar oleh Debitur kepada Kreditur. Jika Debitur gagal untuk membayar secara penuh seluruh
kewajibannya, Kreditur berhak untuk mengeksekusi setiap Jaminan Tambahan dan/atau Jaminan
Tambahan Lain yang diberikan kepada Kreditur.

-

Memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur mengenai alamat dan/atau nomor faksimili
yang akan dipergunakan untuk surat menyurat dan/atau korespondensi sehubungan dengan
Perjanjian ini dan alamat baru dan/atau nomor faksimili baru setiap kali Debitur pindah alamat
dan/atau terdapat perubahan penggunaan faksimili lainnya, khusus mengenai penagihan
dan/atau tindakan lain yang dianggap perlu sebagai akibat dari kelalaian dan/atau tidak
dipenuhinya kewajiban Debitur, maka pada waktu menggunakan hak-haknya berdasarkan
Perjanjian ini dan/atau perjanjian lain yang dibuat antara Debitur dan Kreditur, Kreditur berhak
untuk menghubungi Debitur melalui berbagai cara dan media komunikasi atas biaya Debitur.
Kreditur berhak memberikan informasi atau dokumen kepada pihak lain mengenai hal-hal yang
berhubungan dengan Perjanjian ini.

Keterangan :
Terkait hal-hal tersebut diatas, Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta Pemberitahuan
Atas Tindakan-tindakan Koperasi yang Telah Dilakukan oleh Perseroan kepada PT Surya Artha Nusantara
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Finance melalui Suratnya Nomor : MABA-OUT/DIR/17/III/020 tanggal 17 Maret 2017 terkait dengan (i)
Perubahan Anggaran Dasar, (ii) Domisili Perseroan; dan (iii) Perubahan Susunan Pengurus dan terhadap
permohonan Perseroan tersebut telah disetujui oleh PT Surya Artha Nusantara Finance pada tanggal 4 April
2017 pada surat yang sama.
4. Perjanjian Pembiayaan
i. Perjanjian Leasing Nomor : 97711414 yang dibuat oleh dan antara M. Ichwan Dorodjatun yang
bertindak atas nama PT Toyota Astra Financial Service (kreditor) dengan Adrian Bramantyo yang
bertindak atas nama Perseroan (debitor) tanggal 11 Desember 2014, yang dibuat dibawah tangan
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Hutang Pokok

:

Bunga

:

Jumlah Hutang Keseluruhan

:

Cara Pembayaran

:

Denda
Jangka Waktu

:
:

Merk/Model/Type/Tahun
Domisili Hukum

:
:

-

Kreditor dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan kepada
Debitor dalam bentuk penyediaan dana guna pembelian
kendaraan bermotor (selanjutnya disebut barang) yang
dibutuhjan Debitor dari pihak penjual Auto 2000-JKT Radio.
Debitor dengan ini mengakui telah berhutang kepada Kreditor
sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan yang diberikan
oleh Kreditor yang cukup dibuktikan dengan perjanjian ini sebagai
barang bukti tanda penerimaan atas sejumlah fasilitas
pembiataan yang berdasarkan perjanjian ini.
Rp. 220.205.083,00 (dua ratus dua puluh juta dua ratus lima ribu
delapan puluh tiga Rupiah)
Rp. 60.354.917,00 (enam puluh tiga ratus lima puluh empat ribu
sembilan ratus tujuh belas Rupiah)
Rp. 280.580.000,00 (dua ratus delapan puluh juta lima ratus delapan
puluh ribu Rupiah).
Pembayaran dilakukan pada setiap tanggal 11 setiap bulannya dengan
bersaran angsuran sebesar Rp. 5.845.000 (lima juta delapan ratus
empat puluh lima ribu Rupiah).
0,2 % x angsuran x hari keterlambatan.
48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan di
cairkan.
Toyota Innova 2.0 Bensin/TG 40 G M/T 51/2014.
Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas
domisili hukum Kreditor yang meliputi kantor cabang Kreditor.

ii. Perjanjian Leasing Nomor : 93779014 yang dibuat oleh dan antara M. Ichwan Dorodjatun yang
bertindak atas nama PT Toyota Astra Financial Service (kreditor) dengan Adrian Bramantyo yang
bertindak atas nama Perseroan (debitor) tanggal 19 Juli 2014, yang dibuat dibawah tangan
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
Ruang Lingkup
:
Kreditor dengan ini memberikan fasilitas pembiayaan
kepada Debitor dalam bentuk penyediaan dana guna
pembelian kendaraan bermotor (selanjutnya disebut
barang) yang dibutuhjan Debitor dari pihak penjual Auto
2000-JKT Radio.
Debitor dengan ini mengakui telah berhutang kepada
Kreditor sebesar jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan
yang diberikan oleh Kreditor yang cukup dibuktikan
dengan perjanjian ini sebagai barang bukti tanda
penerimaan atas sejumlah fasilitas pembiataan yang
berdasarkan perjanjian ini.
Hutang Pokok

:

Bunga

:

Hutang Keseluruhan

:

Rp. 213.435.930 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh
lima ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah)
Rp. 38.420.070 (tiga puluh juta empat ratus dua puluh ribu tujuh
puluh Rupiah)
Rp. 251.856.000 (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus
lima puluh enam ribu Rupiah)
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Cara Pembayaran

:

Jangka Waktu

:

Merk/Model/Type/Tahun
Domisili Hukum

:
:

Pembayaran dilakukan pada setiap tanggal 19 setiap bulannya
dengan bersaran angsuran sebesar Rp. 6.996.000 (enam juta
sembilan ratus sembilan puluh enam ribu Rupiah)
35 (tiga puluh lima) bulan sejak tanggal fasilitas pembiayaan di
cairkan
Toyota Innova 2.0 Bensin/TG 40 G A/T 51/2014
Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan
atas domisili hukum Kreditor yang meliputi kantor cabang
Kreditor.

Anak Perusahaan :
LMS
Fasilitas Kredit Investasi
Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia Tbk (selanjutnya di
sebut “Bank”) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : 4 tanggal 06 Agustus 2014, yang dibuat di
hadapan Imelda Nur Pane, S.H., Notaris di Kota Tangerang Selatan berikut dengan segala perubahanperubahannya yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari.
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai
berikut :
Jenis Fasilitas
: Kredit Investasi.
Jumlah Fasilitas
: Rp. 41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar
Rupiah).
Tujuan Penggunaan
: Pembangunan Hotel Ammi di Jalan Giyanti No. 14,
Kota Cepo, Jawa Tengah
Jangka Waktu
: 66 (enam puluh enam) bulan sejak tanggal
penandatanganan Perjanjian Kredit.
Bunga
: 13,25% (tiga belas koma dua lima persen) per tahun.
Denda
: 5% (lima persen) per-tahun.

Pembatasan

:

Bersifat Pemberitahuan (Pasal 20 angka 1)
Segera setelah terjadinya peristiwa-peristiwa dibawah
ini, penerima kredit wajib memberitahukan kepada Bank
secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7
(tujuh) hari kerja bilamana terjadi tentang:
a. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta
kekayaan perusahaan serta barang agunan Bank;
b. Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan;
c. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan
perseroan;
d. Proses perkara antara pengurus perusahaan
dengan pemegang saham, pemegang
saham
dengan pemegang saham atau pengurus dan
pengurus;
e. Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh
pengurus perusahaan; dan
f.
Perubahan material atas keadaan keuangan dan
prospek usaha perusahaan.
Bersifat Persetujuan (Pasal 21 angka 1):
Selama fasilitas kredit belum lunas, penerima kredit
harus memperoleh izin tertulis dari Bank untuk:
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a.

Mengubah bentuk atau status hukum perusahaan,
mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan
modal perseroan) memidahtangankan resipis atau
saham perusahaan baik antar pemegang saham
maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan
perubahan pemegang saham dominan (ultimate
shareholder);
b. Mengubah susunan pengurus perusahaan (Direktur
dan Komisaris) dan kepemilikan saham perseroan;
c. Mengunakan dana perusahaan untuk tujuan diluar
usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari
Bank;
d. Mengijinkan pihak lain menggunakan perusahaan
untuk kegiatan usaha pihak lain;
e. Menjual da/atau menyewakan harta kekayaan
perusahaan atau barang agunan kepada pihak lain;
f. Melunasi seluruh dan sebagian hutang-hutang
perusahaan kepada pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi yang belum atau telah
didudukkan sebagai pinjaman subordinas fasilitas
kredit Bank (Sub Ordinated Loan);
g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain
maupun lembaga keuangan lain (termasuk
menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman
tersebut diterima dalam rangka transaksi degang
yang berkaitan langsung dengan usahanya;
h. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga
termasuk kepada para pemegang saham, kecuali
jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka
transaksi dagang yang berkaitkan langsung dengan
usahanya;
i. Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dan
menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan
maksud apapun, yang telah dijaminkan oleh
penerima kredit kepada Bank, kepada pihak lain;
j. Membagi laba usaha dan membayar deviden
kepada pemegang saham;
k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau
tindakan-tindakan kepailitan;
l. Melakukan
merger,
akuisisi
atau
investasi/penyertaan pada perusahaan lain;
m. Melakukan investasi yang melebihi proceed
perusahaan (EAT+Depresiasi), penyertaan modal
atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain;
n. Menggadaikan
atau
dengan
cara
lain
mempertanggungkan saham perusahaan kepada
pihak manapun;
o. Mengubah bidang usaha;
p. Melakukan interfinancing dengan anggota group
usaha;
q.
r.
s.

Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi
menjadi modal, yang dibuat secara notariil;
Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan
usaha yang telah ada;
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar,
termasuk namun tidak terbatas pada:
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-

Jaminan

:

Mengadakan atau membatalkan kontrak atau
perjanjian yang berdampak signifikan bagi
penerima kredit dengan pihak lain atau
afiliasinya
yang
dapat
mempengaruhi
kelancaran usaha peneruma kredit;
- Mengadakan kerjasama yang dapat membawa
pengaruh negative pada aktifitas usaha
penerima kredit mengancam keberlangsungan
usaha penerima kredit;
- Mengadakan transaksi dengan pihak lain baik
perseorangan maupun perusahan termasuk
namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi
dengan cara-cara yang berada diluar praktekprektek dan lebiasaan yang wajar dan
melakukan pembelian yang lebih mahal serta
melakukan penjualan lebih murah dari pada
harga pasar;
t.
Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau
sebagian dari hak dan/atau kewajiban penerima
kredit yang timbul berdasarkan perjanjian kredit
dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
Segala harta kekayaan Penerima Kredit, baik yang
bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sudah ada
maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi
jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Penerima Kredit
yang timbul karena perjanjian kredit ini.

Keterangan:
Terkait hal-hal tersebut diatas, Perseroan :
1. Telah mengajukan Permohonan Pencabutan Atas Beberapa Ketentuan Dalam Perjanjian Kredit
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
(Pemegang Saham Utama LMS) kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Surat
Nomor : 148/LGL/LMS/DIR/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 terkait dengan membagikan laba
usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham. Atas surat tersebut, PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk telah memberikan konfirmasi dan persetujuan atas hal-hal tersebut sesuai
dengan surat No.KGM/2/072/R tanggal 17 Mei 2017, dengan ketentuan bahwa kepemilikan saham
mayoritas Perseroan harus tetap dipegang oleh Sdr. Ir. Musyanif (key person) dan keluarga minimal
sebesar 51% (lima puluh satu persen).
2. Telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Koperasi
Yang Akan Dilakukan oleh LMS kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk melalui Suratnya
Nomor : 149/LGL/LMS/DIR/II/2017 tanggal 06 Februari 2017 jo. Surat Nomor :
168/LGL/LMS/DIR/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 terkait dengan (i) Perubahan Susunan Pemegang
Saham; dan ii) Perubahan Susunan Pengurus. Atas Surat tersebut PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk telah memberikan konfirmasi dan persetujuan atas hal-hal tersebut sesuai dengan
Surat Nomor : KGM/2/294 tanggal 07 April 2017 tentang Perubahan Susunan Pengurusan Dan
Pemegang Saham Perusahaan an. PT Lancar Makmur Sentosa.
GCI
Fasilitas Kredit Investasi
Perseroan (Debitur) telah menerima fasilitas kredit berupa Fasilitas KI dari PT Bank Bukopin Tbk
(selanjutnya disebut “Bank”) berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Dengan Nomor : 23 tanggal 29 Mei
2015 yang dibuat dihadapan Nuraini Zachman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta berikut dengan segala
perubahan-perubahannya yang telah ada dan/atau akan ada dikemudian hari.
Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kredit sesuai dokumen-dokumen tersebut diatas adalah sebagai
berikut:
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Jenis Fasilitas
Jumlah Fasilitas
Tujuan Penggunaan
Jangka Waktu
Bunga
Denda

:
:
:
:
:
:

Provisi
Pembatasan

:
:

Jaminan

Kredit Investasi.
Rp. 52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar Rupiah).
Pembangunan Hotel Allium dan Arum, Cepu
120 (seratus dua puluh) bulan sejak pencairan kredit pertama.
14,25% (empat belas koma dua lima persen) per tahun.
3% (tiga persen) per-bulan dari jumlah yang tertunggak dan dihitung secara
harian.
2% (dua persen) dari Plafond, dibayar dimuka sekaligus.
Bersifat Pembatasan dan Pemberitahuan Pasal 7 ayat 19
Selama masih ada yang terhutang kepada Bank, maka Debitur:
a. Tidak diperkenankan memberikan pinjaman kepada anggota group yang
lain atau kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha; dan
b. Setiap perubahan anggaran dasar termasuk perubahan susunan pengurus
memberitahukan secara tertulis kepada Bank, namun apabila akan
melakukan perubahan pemegang saham harus dengan persetujuan tertulis
dari Bank serta wajib menyerahkan 1 (satu) salinan akta perubahan
tersebut berikut surat keputusannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
setelah tanggal perubahan dilakukan.
: Hak Tanggungan:
a. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Nomor 00704/Balun (dahulu sertipikat hak milik (SHM) Nomor 71/Balun),
seluas 3.311m2 (tiga ribu tiga ratus sebelas meter persegi) seperti
diuaraikan dalam surat ukur tertanggal 18 Januari 1982 Nomor 320/1982;
b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Nomor 00705/Balun (dahulu sertipikat hak milik (SHM) Nomor 1855/Balun),
seluas 14.650m2 (empat belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi)
seperti diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 27 Juli 1995 Nomor
5781/1995; dan
c. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
Nomor 00703/Balun (dahulu sertipikat hak milik (SHM) Nomor 1856/Balun),
seluas 5.575m2 (lima ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) seperti
diuraikan dalam gambar situasi tertanggal 31 Juli 1995 Nomor 5782/1995.
:

Hak dan Kewajiban
Pihak Debitur
a. Hak:
- Menerima Fasilitas Kredit Invesasi
b. Kewajiban
- Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bank daripada kepada pihak ketiga lainnya;
- Debitur wajib menyerahkan Surat Ketetapan Pajak berupa Surat Pajak Terhutang (SPT) badan
tahun terkhir berikut bukti pelaporan dan Surat Setoran Pajak serta Surat Pajak Terhutang (SPT)
Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3 (tiga) bulan terahkir berikut dengan bukti pelaporan dan
surat setoran;
- Debitur wajib menyerahkan kepada Bank:
i. Laporan keuangan per enam bulanan (inhouse figure) termasuk neraca dan perhitungan laba
rugi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan, yang ditandatangani oleh
Direksi Debitur; dan
ii. Laporan keuangan tahunan (audited) yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan
Tahunan atas Pajak Penghasilan (SPT PPh) yang bertanda terima oleh Kantor Pelayanan Pajak
setempat, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pelaporannya.
Keterangan:
Terkait hal-hal tersebut diatas, Perseroan telah mengajukan Permohonan Persetujuan Serta
Pemberitahuan Atas Tindakan-Tindakan Koperasi Yang Telah Dan Akan Dilakukan oleh GCI kepada PT
Bank Bukopin Tbk melalui Suratnya Nomor : 150/LGL/GCI/DIR/II/2017 tanggal 07 Februari 2017 terkait
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dengan (i) Perubahan Anggaran Dasar; (ii) Perubahan Susunan Pemegang Saham; dan (iii) Perubahan
Pengurus Perseroan. Terhadap permohonan tersebut, PT Bank Bukopin Tbk telah memberikan
persetujuan atas permohonan Perseroan pada surat yang sama pada tanggal 16 Februari 2017.
DF
Perjanjian Pembiayaan
Perjanjian Leasing Nomor : 0035144/1/01/11/2014 yang dibuat oleh dan antara Asikin Lukman yang
bertindak atas nama PT Dipo Star Finance (Lessor) dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama
PT Perseroan (Lessee) tanggal 24 November 2014, yang dibuat dibawah tangan dengan ketentuanketentuan sebagai berikut:
Ruang Lingkup

Merk/Nomor
Mesin

:

rangka/Nomor

Deposito Jaminan
Uang Sewa
Keseluruhan

Lease

:

:
Secara

:

Imbalan Jasa

:

Cara Pembayaran

:

Nilai Sisa

:

Denda
Jangka Waktu

:
:

a.

Bahwa atas permintaan Lessee, Lessor telah setuju
untuk membeli barang yang telah dirundingkan
oleh Lessee dengan pemasok dan telah dipilih serta
ditentukan oleh Lessee sendiri sebagaimana
diuraikan harga, jenis dan spesifikasinya dalam
Perjanjian ini (“Barang”), untuk di leasekan (disewa
guna usaha-kan) kepada Lessee;
b. Bahwa untuk itu, dengan persetujuan terlebih
dahulu dari Lessee, Lessor akan mengadakan
pembelian barang kepada penjual barang yang
ditentukan oleh Lessee, sebagaimana diuraikan
dalam Butir 2 Lampiran (“Pemasok”); dan
c. Untuk memastikan syarat-syarat dan ketentuanketentuan hubungan Lessee tersebut diatas, maka
Para Pihak mengadakan perjanjian ini, yang berikut
semua lampiran tambahan, perubahan dan
penggantiannya
yang
mungkin
diadakan
berdasarkan perjanjian ini, selanjutnya akan
disebut sebagai “Perjanjian” atau “Perjanjian ini”.
Mitsubishi Colt Diesel FE 71 L th.2014 Plat Hitam dan
Karoseri
Box
Alumunium
th.2014
Plat
Hitam/MHMFE71PCEK004707/ 4D34TKX5928
20% (dua puluh persen) Rp. 52.840.000 (lima puluh
dua juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah)
Rp. 248.770.800.00 (dua ratus empat puluh delapan
juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus
Rupiah)
165 (enam belas persen)
Pembayaran dilakukan pada setiap tanggal 15 setiap
bulannya dengan bersaran angsuran sebesar Rp.
6.910.300 (enam juta sembilan ratus sepuluh ribu tiga
ratus Rupiah)
20% (dua puluh persen) Rp. 52.840.000 (lima puluh
dua juta delapan ratus empat puluh ribu Rupiah)
5 % Per Bulan
36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal fasilitas
pembiayaan di cairkan

PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA
PERJANJIAN KERJASAMA
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1.

Perjanjian Kerjasama Nomor : 006/PKS/LIW-BPN-/IX/2016 tanggal 21 September 2016, yang dibuat
oleh dan di antara Hendra Kurniawan yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan
Maryasin yang bertindak atas nama PT Benteng Persada Nusantara (Pihak Kedua), dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

: -

Pihak Kedua adalah pihak yang mempunyai usaha penyediaan jasa
security management termasuk di dalam jasa tersebut adalah
penyediaan dan pengelolaan personil ”Satuan Pengamanan”
Pihak Pertama adalah pihak yang membutuhkan jasa di bidang
Security Management
Pihak Pertama bermaksud berkerjasama dengan Pihak Kedua dan
Pihak Kedua bersedia menyediakan dan mengelola Security
Management, dengan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) serta
Struktur Organisasi yang akan dilampirkan, termasuk pengawasan
dan kontrol kinerja satpam, penyusunan jadwal jaga dan jadwal
latihan serta job description yang jelas.

Jangka Waktu

:

sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan 20 September 2017

Jumlah Anggota

:

19 (sembilan belas) orang

Nilai Kontrak

:

65,084,500/bulan

Pembayaran

:

Untuk biaya penyediaan dan pengelolaan personil satpam, setiap
bulan Pihak Kedua akan mengajukan tagihan bulanan berupa invoice.
Tagihan bulanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian

Domisili Hukum

:

Negara Republik Indonesia

Penyelesaian
Perselisihan

:

Pengadilan Negeri Kota Tangerang – Banten

Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mengusulkan kepada Pihak Kedua untuk menambah atau mengurangi anggota/mengganti
perseonil satpam dari jumlah yang saat ini ada. Usulan tersebut harus diberikan secara
tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan
penambahan/pergantian personil.
b.

Kewajiban:
- Memberikan informasi yang akurat, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, yang
diperlukan oleh Pihak Kedua guna kelancaran tugas pekerjaan yang akan dilakukan oleh
Pihak Kedua sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini, antara lain : denah bangunan
gedung di lokasi, struktur organisasi Pihak Pertama, daftar investaris dan peralatan lainnya.
- Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan yang
melibatkan Pihak Ketiga, atas dasar permintaan Pihak Pertama dan disepakati oleh Para
Pihak.
- Mensosialisasikan kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan security yang dianggap perlu
kepada tenant, manajemen dan rekaman area tugas untuk dapat ditindaklanjuti oleh Pihak
Kedua.
- Apabila Pihak Pertama bermaksud menugaskan personil satpam diluar tugas pengamanan
rutin, maka Pihak Pertama berkewajiban mengajukan permohonan persetujuan tertulis
dahulu kepada Pihak Kedua paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya dari segala akibat yang
mungkin timbul menjadi tanggung jawan Pihak Pertama
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Pihak Kedua
a. Hak:
- Memberikan saran-saran pada Pihak Pertama, juga menerima saran-saran dari Pihak
Pertama yang menyangkut masalah pengamanan lokasi.
- Mengusulkan kepada Pihak Pertama untuk penambahan anggota Personil Satpam dari
jumlah yang ada. Usulan tersebut harus diberikan secara tertulis paling lambat 2 (dua)
minggu sebelum tanggal pelaksanaan penambahan dengan persetujuan Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Menjaga pengamanan Lokasi sesuai dengan SOP serta teknis pengaman yang telah disusun
oleh Pihak Kedua dan disesuaikan dengan kebijakan Pihak Pertama.
- Melengkapi personil satpam dengan seragam lengkap, atribut atau perlengkapan yang
sesuai dengan SOP serta sarana pendukung lainnya sesuai tabel yang telah disepakati yang
tidak terpisahkan dari perjanjian.
- Menyediakan dan mengelola personil satpam siap pakai, terlatih dan dapat dipercaya untuk
ditempatkan atau ditugaskan di lokasi/tempat dimana personil satpam tersebut dibutuhkan
Pihak Pertama.
- Melakukan rapat-rapat koordinasi berkala, baik dengan personil satpam maupun Pihak
pertama jika dipandang perlu sehubungan dengan maksud perjanjian.
- Apabila Pihak Kedua bermaksud menarik atau mengganti personil satpam dengan alasanalasan tertentu, maka Pihak Kedua akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak
Pertama, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penggantian tersebut, dengan persetujuan
Pihak Pertama.
- Apabila Pihak Kedua bermaksud merubah Sistem Operasi dan Prosedur pengamanan/
security dengan alasan-alasan tertentu maka Pihak Kedua wajib memberitahukan secara
tertulis kepada Pihak Pertama, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penggantian tersebut,
dengan persetujuan Pihak Pertama.
- Menjamin dan menjaga keamanan, ketertiban, aktivitas kerja, harta benda dan bangunan
Pihak Pertama sesuai dengan jumlah keamanan dan proporsional. Apabila ada kehilangan
yang merupakan kesalahan dan atau kelalaian Pihak Kedua yang dibuktikan dengan
penyelidikan yang obyektif dan wajar, maka Pihak Kedua akan bertanggungjawab sesuai
dengan hasil musyawarah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Termasuk dalam hal ini
adalah proses pelaporan kepada pihak yang berwajib (apabila Pihak Pertama menghendaki)
beserta biaya-biaya yang timbul akibat dari proses pelaporan tersebut.
2.

Perjanjian Kerjasama Operasional Hotel tanggal 12 Desember 2014, yang dibuat oleh dan di antara
Nona Restu Widiyanti yang bertindak atas nama PT. Jodoh Ardi Mustika (Pihak Pertama) dengan
Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

-

-

Bahwa Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang menguasai,
membangun, dan melengkapi kawasan hotel beserta bangunan –
bangunan dan seluruh fasilitas-fasilitasnya yang berda di Kompleks
Panorama Nahoya, Kelurahan Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar,
Batam yang bernama “Allium Batam Hotel (“Hotel”);
Bahwa Pihak kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang
manajemen pengelolaan hotel yang telah memilki pengalaman dalam
teknis pengelolaan hotel termasuk namun tidak terbatas pada
menganalisa operasional hotel, membuat anggaran pembukaan hotel
baru, merekrut dan melatih staff Karyawan Hotel, menjalankan
pengoperasian rutin hotel, melakukan kegiatan-kegiatan promosi
hotel.
Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua
sebagai pihak yang akan menjalankan seluruh kegiatan manajemen
operasional hotel dengan ketentuan-ketentuan dan kesepakatankesepakatan yang disetujui Para Pihak dan Pihak Kedua menerima atas
penunjukan tersebut.
Para Pihak sepakat ruang lingkup dalam Perjanjian ini pengelolaan
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Jangka Waktu

:

Rekening
Penyertaan
Modal
Nilai Kontrak
Pembagian Hasil

:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan
Hak
dan
Kewajiban

:
:

:
:

hotel termasuk namun tidak terbatas pada menganalisa operasional
hotel, membuat anggaran, merekrut dan melatih staff Karyawan hotel,
menjalankan pengoperasian rutin hotel, melakukan kegiatan-kegiatan
promosi hotel dan hal-hal yang terkait dengan hotel meskipun tidak
disebutkan didalam perjanjian ini tetapi tidak bertentangan dengan
peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Kerjasama ini menyangkut perencanaan, perizinan, pengembangan,
pengelolaan gedung dan manajemen yang dibangun di atas bidang
tanah, berikut seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.
- Sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berlaku untuk
waktu yang tidak ditentukan lamanya dan hanya dapat diakhiri dengan
kesepakatan Para Pihak.
- Para
Pihak
sepakat
dalam
pengakhiran
Perjanjian
ini
mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang
Hukum Perdata Republik Indonesia.
Seluruh uang hasil pendapatan hotel wajib disetorkan atau disimpan ke
dalam rekening Bank Pihak Kedua untuk dikelola oleh Pihak Kedua
65,084,500/bulan
Pihak Pertama akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar
perolehan pendapatan bersih pada Hotel setiap bulannya setelah
dipotong dengan biaya-biaya operasional Hotel dan biaya lainnya;
Pihak kedua akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar 5.5%
(lima koma lima persen) dari total perolehan pendapatan operasional
Hotel setiap bulannya.
Negara Republik Indonesia
Secara kekeluargaan dan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
-

:

Pihak Pertama
a. Hak:
- Berhak untuk melakukan evaluasi atas penggunaan seluruh pendapatan yang berasal dari
pendapatan operasional dan seluruh pinjaman yang diperoleh guna pelaksanaan
operasional Hotel;
- Memperoleh suatu manajemen dan pengoperasian Hotel yang baik oleh Pihak kedua
berdasarkan Perjanjian sesuai dengan standar prosedur yang berlaku;
- Mendapatkan pembagian hasil yang menjadi haknya.
b.

Kewajiban:
- Mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani hak dan kewajiban
sebagaimana dirinci dalam Perjanjian ini;
- Wajib memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk merubah dan atau menambahkan
merek dagang dan logo pada Hotel tersebut.
Pihak Kedua
a.
Hak:
- Berhak untuk merubah dan atau menambahkan merek dagang dan logo pada Hotel
tersebut;
- Pihak Kedua berhak melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan keuangan, jasa
pelayanan service, penyewaan, dan penerimaan hasil penyewaan atas ruang – ruang yang
disewakan pada Hotel serta berhak untuk menunjuk Pihak-Pihak lain maupun tenaga ahli
dalam pengelolaan dan manajemen hotel dengan atau tanpa persetujuan dari Pihak
Pertama.
b. Kewajiban:
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-

-

3.

Wajib menjaga bangunan hotel dalam keadaan terawat dan melakukan pekerjaan
renovasi hotel serta menyediakan pembiayaan atas perawatan dan renovasi;
Membuat laporan bulanan terhadap perkembangan bulanan (monthly progress report)
atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan Hotel;
Menyusun dan merencanakan konsep pengelolaan Hotel dengan spesifikasi, fasilitas
desain dan arsitektural yang telah disetujui Para Pihak;
Bertanggung jawab untuk memastikan target pemenuhan pengolaan Hotel yang telah
disepakati Para Pihak;
Memastikan bahwa setiap pekerjaan diselenggarakan dengan tingkat efisiensi dan
produktivitas yang tinggi;
Mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini dan ketentuan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani hak dan kewajiban
sebagaimana dirinci dalam Surat Perjanjian ini;
Mengurus, memperbaharui atau, merubah izin-izin yang sudah dimilki atau mendapat
persetujuan ketetapan rekomendasi maupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan
untuk pengelolaan Hotel.

Perjanjian Kerja Sama Nomor : 039/SPK-YK/VII/2016 yang dibuat oleh dan di antara Agus Hendrawan
yang bertindak atas nama PT United Teknologi Integrasi (Pihak Pertama) dengan Hendra Kurniawan
yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua) yang dibuat tanggal 02 Agustus 2016 dibuat
dibawah tangan dan bermateri cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Pihak Pertama menyediakan Accesspoint & perangkat lainnya
tersebut dibawah ini kepada Pihak Kedua sebanyak jumlah dan
dengan spesifikasi type dan quantity sebagaimana di bawah ini
beserta jasa instalasi, maintance, serta garansi produk selama 3
tahun dari barang telah dikirim.

Jangka Waktu

:

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam)
bulan terhitung sejak tanggal 02 Agustus 2016 sampai dengan
tanggal 02 Agustus 2019.
- Pihak kedua sepakat akan membayar biaya angsuran bulanan
kepada pihak pertama sejumlah Rp. 22.051.880 setiap
bulannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan. Biaya tersebut
sudah termasuk pajak PPN 10% (sepuluh persen);
- Biaya tersebut akan dibayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sejak tanggal diterimanya dokumen penagihan
milik pihak pertama oleh pihak kedua yang akan diberikan
setelah pengiriman barang atau pekerjaan berlangsung.
Pembayaran akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening
pihak pertama yang tercantum dalam dokumen invoice
penagihan; dan
- Pihak kedua akan melakukan pelunasan pembayaran paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setiap bulannya.
- Pihak pertama wajib menyediakan pelayanan purna jual jika
sewaktu waktu dibutuhkan pihak kedua, yaitu jika terjadi
kondisi: apabila terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 ayat 4, maka pihak pertama akan memperbaiki
kerusakan barang paling lambat 2 (dua) minggu sejak barang
rusak diterima, dan setelah selesai akan dikembalikan kepada
pihak kedua;
- Khusus accses point, jika masa perbaikan melebihi 7 hari kerja,
maka pihak pertama berkewajiban menyediakan unit akses
point pengganti sementara, dengan kondisi maksimal
penyediaan sebanyak 2 unit;
- Pihak pertama menyediakan pusat pelayanan kontak

Tata
Pembayaran

Pelayanan
Jual

Cara

Purna

89

Pengalihan
Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

pelayanan purna jual dengan informasi sebagai berikut:
Waktu Layanan
: Senin-jumat (business day), pukul 08.30
WIB-17.30 WIB (Office Hour)
Telpon Layanan
: 021-351178 Ext.500 atau 021-3805429
Email
: helpdesk@uti.co.id
&
adminservice@uti.co.id
- Pihak pertama akan melakukan pengambilan unit rusak pada
hari kerja berikutnya (next business day) setelah dilakukan
informasi dari pihak kedua dan setelah perbaikan selesai, unit
akan dikirimkan kembali ke pihak kedua.
- Pihak kedua menyepakati bahwa yang tidak termasuk ke
dalam garansi apabila accsess point & perangkat terkait
lainnya mengalami kerusakan dari material atau unsur luar
yang bukan merupakan bawaan pabrik, terkena cairan dengan
sengaja maupun tidak sengaja, pecah atau retak dikarenakan
terbentur atau terjatuh dan kerusakan lainnya yang
disebabkan kelalaian pengguna ataupun diakibatkan kondisi
force majeure.
Perjanjian ini dan pelaksanaannya tidak dapat dialihkan oleh
para Pihak tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Pihak liannya.
Negara Republik Indonesia.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
1. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 09 Januari 2017, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan IR asH Agung
Dermawan yang bertindak atas nama PT Kencana Prima Cermelang (Pihak Kedua), yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas ±
2
39,5 m kepada Pihak Kedua.; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower Seluas ± 39,5 m dari
Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 09 Januari 2017 dan berakhir
pada tanggal 09 Januari 2020.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
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a.

b.

1.

2.
3.

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian
ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Area Sewa
tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area Sewa
dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung jawab
dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain yang
menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas Area Sewa
tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik di
Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada Pihak
Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga kebersihan
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-

di seluruh area ITS Office Tower;
Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian
ini; dan
Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala kehilangan
dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan terhadap
peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi tanggung
jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa, dengan tidak
mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada Pihak Kedua
terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak Kedua dan/atau
tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala kerugian Pihak
Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari
kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.

2. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 29 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan IR Rahna Sari,
MBA yang bertindak atas nama PT Usaha Maju Sejahtera (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas ±
2
39,5 m kepada Pihak Kedua; dan

-

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower Seluas ± 39,5 m dari
Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2017 dan berakhir
pada tanggal 09 Agustus 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
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(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa.
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
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Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
3. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Ivada L
Santoso yang bertindak atas nama PT Cakrawala Sinar Mulia (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;

-

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas
2
kurang lebih 39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ± 39,5 m dari
Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 dan berakhir
pada tanggal 22 Februari 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
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-

-

Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua :
a. Hak:
-

-

Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.

b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
4. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 16 Januari 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Ivada L
Santoso yang bertindak atas nama PT Trixindo Selaras (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
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Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas
2
kurang lebih 39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
lantai 3 ITS Office Tower Seluas kurang lebih 39,5
2
m dari Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 dan berakhir
pada tanggal 22 Februari 2019.

Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
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-

-

peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
-

Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.

b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
5. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Indah Prastuti
yang bertindak atas nama PT Ihsan Dinamika Antarnusa (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas
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2

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Penyelesaian Perselisihan

:
:

kurang lebih 39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
lantai 3 ITS Office Tower Seluas kurang lebih 39,5
2
m dari Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 dan berakhir
pada tanggal 22 Februari 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Hak dan Kewajiban
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua

98

a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
6. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 29 Februari 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Taufan Edy
Raharjo yang bertindak atas nama PT Bintang Express Sarana (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas ±
2
39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ± 39,5 m dari
Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 29 Februari 2016 dan berakhir
pada tanggal 29 Februari 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
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Tata Cara Pembayaran

:

Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.

Denda

:

Jam Operasional

:

1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB

Pengalihan

:

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
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b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
7. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 25 Juli 2016, yang dibuat oleh dan diantara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Tommy
Burdias Wijanarko yang bertindak atas nama PT Perkasa Cermelang Lestari (Pihak Kedua), yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas
2
±39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ±39,5 m dari
Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016 dan berakhir pada
tanggal 25 Juli 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
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Jam Operasional

:

Pengalihan

:

menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
-

-

Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
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-

Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.

8. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Gamal F Thaib
yang bertindak atas nama PT Adirajasa Sukses Mandiri (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

-

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Penyelesaian Perselisihan

:

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas ±
2
39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ± 39,5 m dari
Pihak Pertama.

Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2016 dan berakhir
pada tanggal 22 Agustus 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
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Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
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9. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 09 Januari 2017, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Sutikjo, SE
yang bertindak atas nama PT Cipta Adhi Cemerlang (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Denda

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3
di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan lantai 3 ITS Office Tower seluas ±
2
39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower Seluas ±39,5 m dari
Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 09 Januari 2017 dan berakhir
pada tanggal 09 Januari 2020.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
1 ‰ (satu permil) per-hari dari harga sewa perbulannya dan akan diberikan waktu untuk
menyelesaikan pembayaran sewa selama 30 (tiga
puluh) hari kalender setelah jatuh tempo.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
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tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
10. Perjanjian Sewa Menyewa Tempat Untuk Pemasangan dan Penetapan Perangkat Komunikasi Serta
Antena Nomor : 0316/BTS/III/16 tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh dan di antara Hendra
Kurniawan yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Ignasius Denny Sugiarto
yang bertindak atas nama PT Web Data Solusindo (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan
sebagian tempat pada atap gedung (rooftop)
Tower berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm
dan penambahan 2 buah tower dengan tinggi 5
m dan 4 m untuk digunakan oleh Pihak Kedua
sebagai
tempat
pemasangan
perangkat
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komunikasi serta antena milik Pihak Kedua;
Daya listrik sebesar 2200 Watt disediakan oleh
Pihak Pertama dengan mengunakan Kwh meter
yang terpisah. Seluruh pemakaian listrik
bersumber dari Kwh meter tersebut menjadi
beban Pihak Kedua dan biaya listrik tersebut akan
ditagih secara rutin setiap bulan oleh Pihak
Pertama dan mengikuti peraturan yang berlaku
secara umum di Allium Tangerang Hotel; dan
Pihak Kedua sepakat memberikan bandwidth
sebesar 15Mps untuk hotspot dan 10Mps untuk
office kepada Pihak Pertama selama kontrak
berlaku dan apabila dimasa mendatang terdapat
kebutuhan event atau yang lainnya maka
bandwidth bersifat flexible tanpa adanya
tambahan biaya apapun dan dipinjamankan 2
unit komputer tanpa OS dan Login page hotspot.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 2 (dua) tahun
terhitung sejak tanggal 01 Maret 2016 dan berakhir
pada tanggal 02 Maret 2018.
Perjanjian sewa menyewa ini tidak dikenakan biaya
apapun sesuai kesepakatan untuk jangka waktu yang
telah ditentukan.
Pihak Kedua wajib melunasi biaya pemakaian
daya listrik dll yang menjadi beban Pihak Kedua
dengan cara langsung transfer ke rekening Pihak
Pertama
Pembayaran sebagaimana dimaksud di atas,
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender setelah Pihak Kedua menerima tagihan
invoice dari Pihak Pertama
Pengadilan Negeri Tangerang
-

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Pihak Pertama berhak untuk memegang kunci ruangan yang di sewa Pihak Kedua
namun tidak dibenarkan untuk memasuki ruangan tersebut tanpa persetujuan dari
Pihak Kedua untuk alasan apapun kecuali dalam keadaan mendesak ( force
majeure);
- Apabila di kemudian hari Pihak Pertama bermaksud untuk melakukan perbaikan,
renovasi maupun pembongkaran pada bangunan (gedung) milik Pihak Pertama dan
dapat pengaruhi perangkat komunikasi dan antena milik Pihak Kedua, maka Pihak
Pertama akan memberitahukan sebelumnya kepada Pihak Kedua selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender; dan
- Apabila terjadi gangguan pada koneksi internet, Pihak Pertama dapat menghubungi
call center kami yang siap membantu dalam 7 hari 24 jam di 021 5385577 atau
melalui email kami di support@wds.co.id. Network operation manager dengan
Bapak Gatot Ajie Prastowo di 082312008210 atau email gatot@wds.co.id jika
gangguan belum terselesaikan lebih dari 120 menit dapat menghubungi head of
operation dengan Bapak Denny Sugiarto di 0811290204 atau email
ign.denny@wds.co.id

b. Kewajiban:
- Pihak Pertama wajib menyedikan tempat, ruangan, daya listrik dan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 perjanjian ini;
- Pihak Pertama melalui karyawan dan atau petugas keamanan akan berusaha
secepat mungkin mengambil tindakan-tindakan pencegahan guna melindungi
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-

keamanan dan keselamatan perangkat komunikasi serta antena milik Pihak Kedua
yang terpasang di Allium Tangerang Hotel; dan
Pihak Pertama wajib memberi izin kepada Pihak Kedua dan atau petugas yang
ditunjuk untuk melakukan perawatan dan atau perbaikan perangkat komunikasi
yang terpasang di area Pihak Pertama dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama serta tidak mengganggu kenyamanan
penghuni Allium Tangerang Hotel.

Pihak Kedua
a. Hak:
Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap segala resiko, tuntutan dan atau gugatan
yang timbul akibat kelalaian yang berkaitan dengan pengadaan tower serta perangkat
komunikasi dan antena yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2a) diatas dan Pihak Pertama membebaskan Pihak
Kedua dari segala tuntutan dan atau gugatan yang timbul sehubungan dengan hal tersebut.
b. Kewajiban:
-

-

-

-

-

-

Pihak Kedua wajib melengkapi perizinan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta semua persyaratan yang ditentukan pemerintah pusat/daerah
dan oleh instansi terkait lainnya sehubungan dengan pemasangan tower antena
serta penempatan perangkat komunikasi;
Pihak Kedua wajib memberikan surat tugas kepada karyawan yang ditunjuk untuk
melakukan perbaikan dan atau perawatan perangkat komunikasi. Apabila tidak
dilengkapi dengan surat tugas maka Pihak Pertama berhak untuk menolak
karyawan;
Pihak Kedua tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menggunakan objek
sewa sebagai tempat penyimpanan benda-benda terlarang dan atau berbahaya
seperti semua jenis bahan bakar, senjata api, bahan peledak, segala jenis narkotika
dan atau sejenisnya;
Pihak Kedua tidak mengalihkan dan atau mengadakan sub kontrak secara sebagaian
dan atau seluruhnya dari perjanjian ini tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari Pihak Pertama;
Pada saat berakhirnya perjanjian sewa menyewa ini, maka Pihak Kedua wajib
memperbaiki objek sewa yang rusak akibat pemasangan peralatan perangkat
komunikasi dan atau antena serta perlengkapan lainnya serta melakukan restorasi
kembali seperti semula;
Pihak Kedua setuju untuk melakukan pemeriksaan kelayakan struktur konstruksi
tower antena dan perlengkapan yang di Allium Tangerang Hotel; dan
Menjamin keamanan konstruksi peralatan milih Pihak Kedua yang terpasang
dilokasi Pihak Pertama, oleh karenanya Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas
segala bentuk kerusakan dan atau kerugian yang diakibatkan buruknya konstruksi
terhadap peralatan perangkat komunikasi tersebut kepada Pihak Pertama dan atau
Pihak Ketiga lainnya.

11. Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 18 Juli 2016, yang dibuat oleh dan di antara
Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Indah Yuliana
yang bertindak atas nama PT Aurora Kreasi Indonesia (Pihak Kedua) yang dibuat dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai
25 di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;
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-

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang Jasa Perhotelan;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan sebagian dari sebidang ruangan
2
pada Lantai 3 ITS Office Tower seluas ± 39.5 m
kepada Pihak Kedua; dan
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
sebagian dari sebidang ruangan pada Lantai 3 ITS
2
Office Tower seluas ± 39.5 m dari Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir pada
tanggal 18 Juli 2019.

Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp.94.800.000
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu
Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
Jam: 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan
:
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
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Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
12. Perjanjian Sewa Menyewa Gedung SGB Learning Center yang dibuat oleh dan di antara Ir. Imam
Purnomo yang bertindak atas nama PT. Putra Indonesia Bersama (Pihak Pertama) dengan Andrian
Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua) yang dibuat tanggal 2 Desember 2013
dibuat dibawah tandatangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

-

-

Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah atas
tanah seluas ±7.119 m2 berikut dengan
bangunan serta fasilitasnya yang dikenal dengan
nama “SGB Learning Center” yang terletak di
Kampung Batu Cilember, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang konstruksi perhotelan
dan manajemen perhotelan;
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk melakukan
sewa terhadap atas tanah seluas ±7.119 m2
berikut dengan bangunan serta fasilitasnya yang
dikenal dengan nama “SGB Learning Center” yang
terletak di kampung Batu Cilember, Kecamatan
Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik Pihak
Pertama;
Bahwa
Pihak
Pertama
sepakat
untuk
menyewakan atas tanah seluas ±7.119 m2
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-

Obyek Perjanjian

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Pengalihan

:

Penyelesaian Perselisihan
Hak dan Kewajiban

:
:

berikut dengan bangunan serta fasilitasnya yang
dikenal dengan nama “SGB Learning Center” yang
terletak di Kampung Batu Cilember, Kecamatan
Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua;
Selanjutnya Para Pihak menerangkan dan
meyatakan bahwa Perjanjian ini dilakukan dan
diterima dengan syarat – syarat dan ketentuan
sebagai berikut.

-

Obyek yang diperjanjikan di dalam Perjanjian ini
adalah tanah seluas ±7.119 m2 berikut dengan
bangunan serta fasilitasnya yang dikenal dengan
nama “SGB Learning Center” yang terletak di
Kampung Batu Cilember, Kecamatan Cisarua,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat (untuk selanjutnya
disebut “Area Sewa”);
Area Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Ayat 1 Perjanjian ini akan dimanfaatkan oleh
Pihak Kedua sebagai tempat penyelenggaraan
pelatihan bagi karyawan Pihak Kedua dan
aktifitas-aktifitas terkait Pihak Kedua,
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 7 (tujuh) tahun
terhitung mulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini
dan berakhir pada tanggal 1 Desember 2020.
Rp. 1.680.000.000 (satu milyar enam ratus delapan
puluh juta Rupiah) selama jangka waktu Perjanjian ini
berlangsung dan belum termasuk biaya-biaya utilitas
seperti biaya listrik, air dan biaya-biaya pemakaian
lainnya serta biaya-biaya tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua sepenuhnya.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh
Pihak Kedua segera setelah Perjanjian ini
ditandatangani oleh Para Pihak kepada Pihak
Pertama dengan cara tranfer rekening antar bank
atas nama PT. Putra Indonesia Bersama;
Pihak Pertama wajib mengeluarkan kwitansi
pembayaran kepada Pihak Kedua setelah Pihak
Kedua memberikan bukti pembayaran kepada
Pihak Pertama;
Bilamana Pihak Kedua tidak melakukan
pembayaran sewa kepada Pihak Pertama, maka
Pihak
Kedua
akan
dikenakan
denda
keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) perhari
dari harga sewa per bulan nya dan akan diberikan
waktu untuk menyelesaikan pembayaran sewa
selama 30 hari kalender setelah tanggal jatuh
tempo yang diberikan oleh Pihak Pertama.
Pihak Kedua diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun Area Sewa ini kepada orang atau pihak lain,
baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

111

Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan 30% (tiga puluh persen) dari luas Area Sewa;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian ini
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi tanggung
jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
- Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1
Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini berlangsung
Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan dari pihak lain
yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas
Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Pertama.
- Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi tata
tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh Area Sewa;
- Memberikan 30% (tiga puluh persen) Area Sewa untuk digunakan Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang menjadi
tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area Sewa,
dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi kepada
Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat kelalaian Pihak
Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib mengganti segala
kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat dibuktikan
merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.
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PERJANJIAN JASA PERAWATAN & PERBAIKAN PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM
1. Perjanjian Jasa Perawatan & Perbaikan Property Management System untuk masa lima tahun Nomor :
0409/KM-IJM/AAHT/2015-2028 tanggal 4 September 2015, yang dibuat oleh dan di antara Pria Kunta
Biswara yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Ir. Djajanto yang bertindak atas nama
PT Infotek Jaya Makmur (Pihak Kedua), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

a.

b.

Sarana

:

a.

b.
c.

Memperbaharui
(UPDATE)
Software

:

a.

b.

Jasa
Pemeliharaan
Diluar Perjanjian

:

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengikat diri dalam
perjanjian jasa perawatan dan perbaikan Aplikasi Software yang selanjutnya
disebut Software.
Pihak Kedua menyetujui untuk memberikan jasa pemeliharaan dan
perbaikan dan Pihak Pertama menyetujui untuk menerima jasa
pemeliharaan dan perbaikan yang berhubungan dengan Software
sebagaimana yang tertera dibawah ini :
1. Power FO (Front Office)
2. PowerAR (Account Receivable)
3. MyMgr & MyPOS (Point of Sales)
4. PowerInv (Purchasing,Inventory Control)
5. PowerAP (Account Payable)
6. PowerGL (Bank Book dan General Ledger)
7. DIM (Document Image Manager)
8. Power Pro Runner – Request Management System
9. ECOS
10. IPOS, 10 unit
11. Interface online booking Travel click
12. Dynamic Room Rate
13. Power Pro Guest Officer
14. Power Pro Room Attendant, 10 License
15. Power Pro Dashpad, 1 License
Pihak Pertama menyediakan fasilitas / sarana pada saat dilakukan
perawatan atau perbaikan kepada Pihak Kedua tanpa memungut biaya /
bayaran.
Ruang kerja dan tempat / penyimpanan pada semua lokasi-lokasi yang telah
disetujui, berikut meja dan kursi kerja.
Outlet-outlet listrik, perobatan (modem) dan hubungan telpon untuk
keperluan dinas yang berhubungan dengan pelaksanaan perawatan dan
perbaikan seperti yang tercantum dalam perjanjian ini.
Bila ada Software versi baru, Pihak Kedua akan menawarkan kepada Pihak
Pertama agar Software yang digunakan dapat diperbarui tanpa dipungut
biaya. Untuk Upgrade (penambahan fitur-fitur dari system milik Pihak
Kedua dan mempengaruhi struktur database( maka Pihak Kedua akan
mengenakan biaya Implementasi dan refreshing training dengan biaya 20%
dari harga standard Pihak Kedua yang baru yang akan ditawarkan ke Pihak
Pertama melalui surat penawaran.
Apabila dikemudian hari terdapat penambahan kamar, maka akan
dikenakan biaya tambahan instalasi maksimum sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) per kamar dan untun penambahan per POS maksimum
sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), kedua harga ini tidak
mengikat (Negosiable) yang akan dituangkan dalam addendum yang akan
disepakati Para Pihak. Biaya tambahan tersebut belum termasuk Pajak yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Jasa Pemeliharaan yang harus diberikan menurut Perjanjian ini terdiri dari
pemeliharaan pencegahan (Preventive Maintenance) dan pemeliharaan
perbaikan (Remedial Maintenance) yang dilakukan agar Software dapat
berfungsi dengan baik, akan tetapi tidak meliputi hal-hal seperti berikut:
a. Pekerjaan listrik, perbaikan peralatan computer (hardware) dan penarikan
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kabel (Cabling system).
Terjadinya kerusakan atau perubahan-perubahan fungsi Software, karena
adanya penyelenggaraan jasa-jasa oleh pihak ketiga tanpa pemberitahuan
dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
c. Panggilan Jasa yang dibutuhkan untuk memulihkan suatu fungsi / module
agar bekerja dengan baik, yang diakibatkan karena penyalahgunaan / faktor
kesengajaan terhadap Software oleh anggota pihak Pihak Pertama atau
Pihak luar.
d. Jasa sehubungan dengan perpindahan dan atau reinstalasi Software ke
tempat lain, sekalipun lokasi atau tempat yang baru masih milik atau
dibawah management pihak Pihak Pertama.
a. Biaya jasa pemeliharaan dan perbaikan berdasarkan dari nilai kontrak Jual
Beli untuk jumlah kamar 158 (Seratus lima puluh delapan) atau sebesar Rp.
87.900.000,- (Delapan puluh tujuh jutah sembilan ratus ribu rupiah) belum
termasuk PPN merupakan jumlah nilai pembayaran Jasa perawatan dan
perbaikan sesuai yang tercantum dalam Pasal 2 perjanjian ini kepada Pihak
Kedua untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
b. Semua biaya yang tercantum dalam persetujuan ini dapat dibayar dalam
mata uang rupiah.
c. Biaya Surat perjanjian seperti yang tercantum di pasal 6 ayat 1, sudah
termasuk
 Upah staff Pihak Kedua selama bertugas dilokasi Pihak Pertama
 Biaya jasa konsultasi melalui telpon, fax, e-mail
d. Biaya Jasa pemeliharaan dan perbaikan seperti tercantum dalam Pasal 6
ayat 1, perjanjian ini tidak termasuk:
 Biaya penginapan untuk staff Pihak Kedua selama bertugas di lokasi.
 Biaya makan dan minum.
 Biaya Laundry.
 Biaya pos, telepon dan internet yang dipergunakan dalam rangka
melaksanakan tugas perawatan dan perbaikan,
 Biaya pergantian atau tambahan suku cadang yang dibutuhkan.
 Biaya ticket pesawat, transportasi lokal dari kantor Pihak Kedua ke lokasi
penginapan pulang pergi untuk staff Pihak Kedua yang ditugaskan.
e. Biaya yang tercantum pada Pasal 6 ayat 4.a) sampai dengan 4.f) yang
dibutuhkan untuk menyelenggarakan setiap jasa pemeliharaan dan
perbaikan bagi Software milik PIhak Pertama akan ditanggung oleh Pihak
Pertama.
f. Biaya-biaya lainnya yang terjadi dan belum tertanggung oleh Pihak Pertama
sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat 4.a) sampai dengan 4.f)
perjanjian ini akan dibuatkan faktur tersendiri dan akan dibayar oleh Pihak
Pertama pada saat penerimaan faktur dari Pihak Kedua.
Biaya jasa pemerliharaan dan perbaikan Software sesuai yang tercantum pada
Pasal 6 Surat perjanjian ini dan sesuai Daftar Module Software yang tersebut
pada Pasal 1, yaitu sebesar Rp. 87.900.000,- (Delapan puluh juta sembilan ratus
ribu rupiah) belum termasuk PPN per tahun, yang akan dibayarkan Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 Pihak Pertama akan melunasi biaya jasa pemeliharaan dan perbaikan
Software kepada Pihak Kedua dengan cara pembayaran 4 (empat) kali
angsuran pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun
berdasarkan surat pernyataan Pihak Pertama.
 Pembayaran tahun berikutnya atau masa selanjutnya Pihak Pertama akan
membuat surat pernyataan kepada Pihak Kedua 1 (satu) bulan sebelum
berakhirnya kontrak.
 Pembayaran dapat dilakukan dengan cara men-transfer ke rekening Bank
milik Pihak Kedua.
b.

Biaya
Jasa
Pemeliharaan
Dan Perbaikan

:

Cara Pembayaran

:
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PERJANJIAN PENERBITAN OBLIGASI WAJIB KONVERSI (MANDATORY CONVERTIBLE BOND)
1.

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
tanggal 21 April 2017 dan addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang
bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Windu yang bertindak atas nama PT Banyu Biru Perkasa
(Pihak Kedua), dan kemudian dibuat Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory
Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Dinul
Ahman dan Lola Arieza yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Windu yang bertindak atas
nama PT Banyu Biru Perkasa (Pihak Kedua), dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat oleh dan
di antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Windu yang bertindak
atas nama PT Banyu Biru Perkasa (Pihak Kedua),dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Ruang Lingkup

:

-

-

-

-

-

-

-

bahwa Penerbit Obligasi berencana melakukan penawaran umum
perdana saham sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh
empat juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar
Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan bersamaan dengan
penawaran umum perdana saham, Penerbit Obligasi akan
menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan Obligasi Wajib
Konversi
(Mandatory
Convertible
Bond)
senilai
Rp.
80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) maksimal
711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham biasa atas
nama;
bahwa sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka
pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond), Pembeli Obligasi hendak memberikan komitmen untuk
melakukan pengambilan saham Penerbit Obligasi dan Pembeli
Obligasi setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp.
20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) dan Penerbit Obligasi
memiliki kewajiban untuk mengkonversi dana tersebut menjadi
saham dalam Penerbit Obligasi;
bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam butir A
dan butir B di atas, maka Penerbit Obligasi telah setuju untuk
menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Pembeli
Obligasi; dan
bahwa Pembeli Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dari
Penerbit Obligasi dan Pembeli Obligasi telah setuju untuk membeli
Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) yang
diterbitkan oleh Penerbit Obligasi dengan nilai keseluruhan
sebesar 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham.
"Harga Konversi" berarti harga yang sama dengan harga
Penawaran Umum Perdana Saham.
“Nilai Pokok” berarti total keseluruhan Harga Konversi dikalikan
dengan jumlah Saham Konversi.
"Obligasi Wajib Konversi" berarti surat/sertipikat bukti hutang atas
nama dari Penerbit Obligasi yang mengandung janji pembayaran
Nilai Pokok (total Nilai Nominal) berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian.
"Periode Opsi Beli" berarti periode di mana Opsi Beli dapat
dilaksanakan oleh Penerbit Obligasi, yaitu sejak Tanggal Penerbitan
Obligasi Wajib Konversi hingga Tanggal Jatuh Tempo atas setiap
Nilai Nominal dari Obligasi Wajib Konversi.
"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal dimana Obligasi Wajib
Konversi menjadi jatuh tempo dan dapat langsung dimintakan
pengkonversiannya menjadi Saham Konversi oleh Pemegang
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-

Penegasan
Berhutang

-

Pengakuan

-

-

Syarat-syarat Obligasi

:

-

-

-

-

-

-

Obligasi kepada Penerbit Obligasi. Tanggal Jatuh Tempo adalah
sama dengan tanggal pendistribusian saham dan harus terjadi
selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ini
ditandatangani.
"Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konversi" berarti tanggal
ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Pembeli Obligasi
melakukan pelunasan pembayaran pengambilan Obligasi Wajib
Konversi.
Penerbit Obligasi dengan ini setuju untuk menerbitkan dan
menjual Obligasi Wajib Konversi kepada Pembeli Obligasi dengan
jumlah total senilai Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah)
dan Pembeli Obligasi dengan ini menyatakan setuju untuk membeli
dan menerima Obligasi Wajib Konversi tersebut dengan nilai
sebesar Nilai Pokok tersebut.
Penerbit Obligasi dengan ini menegaskan dan mengakui bahwa
Penerbit Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai
Pokok terhitung sejak masing-masing Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi.
Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan bahwa Obligasi Wajib
Konversi adalah bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit
Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai Pokok
yang disebutkan dalam Obligasi Wajib Konversi yang wajib dibayar
melalui konversi hutang menjadi saham sebagaimana diatur dalam
Perjanjian.
Obligasi Wajib Konversi adalah obligasi atas nama yang diterbitkan
oleh Penerbit Obligasi untuk dan atas nama Pembeli Obligasi
dengan jangka waktu terhitung sejak Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo yang dapat
dikonversi menjadi Saham Konversi pada Tanggal Jatuh Tempo
sesuai Harga Konversi.
Para Pihak sepakat bahwa apabila pada saat Tanggal Penerbitan
Wajib Konversi, terdapat kelebihan dalam penerbitan Obligasi
Wajib Konversi dalam bentuk sertifikat kolektif Pembeli Obligasi,
maka Pembeli Obligasi sepakat untuk segera mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Penerbit Obligasi tanpa dikenakan
potongan apapun.
Jumlah total nilai Obligasi Wajib Konversi adalah Rp.
20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) yang akan dikonversikan
menjadi saham seluruhnya.
Setiap sertifikat kolektif Obligasi Wajib Konversi memuat tanda
tangan sedikitnya seorang Direktur Penerbit Obligasi dan tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada Obligasi Wajib Konversi,
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penerbit
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi atau pemindahan hak dari 1 (satu) Obligasi Wajib
Konversi kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan,
karenanya dalam hal kepemilikan bersama atas 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi, para pemilik bersama harus mengangkat seorang
diantara mereka yang akan mewakili mereka dalam hal
kepemilikan Obligasi Wajib Konversi tersebut dan wakil tersebutlah
yang harus dianggap sebagai Pemegang Obligasi sebagai pihak
yang namanya harus dicatatkan sebagai Pemegang Obligasi pada
Obligasi Wajib Konversi dan dalam Daftar Pemegang Obligasi.
Penerbit Obligasi akan memperlakukan Pemegang Obligasi yang
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Bunga

:

Pengkonversian

:

namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi selaku
pemegang yang sah dari Obligasi Wajib Konversi.
- Apabila terdapat Obligasi Wajib Konversi yang tidak dapat
digunakan lagi karena rusak, maka atas permintaan tertulis dari
Pemegang Obligasi kepada Direksi Penerbit Obligasi, Obligasi Wajib
Konversi yang rusak tersebut akan diganti dengan Obligasi Wajib
Konversi pengganti, sedangkan Obligasi Wajib Konversi yang rusak
tersebut harus dikembalikan kepada Penerbit Obligasi untuk
dimusnahkan.
- Apabila ada Obligasi Wajib Konversi yang hilang atau musnah,
maka Pemegang Obligasi dapat memperoleh penggantinya dengan
mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Penerbit Obligasi,
dengan ketentuan bahwa Pemegang Obligasi tersebut dapat
memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi Penerbit
Obligasi mengenai hilang atau musnahnya Obligasi Wajib Konversi
tersebut serta memberikan jaminan-jaminan yang dipandang perlu
oleh Direksi Penerbit Obligasi. Jika Direksi Penerbit Obligasi
menolak memberikan penggantian atas Obligasi Wajib Konversi
yang hilang atau musnah tersebut, maka Penerbit Obligasi wajib
memberikan alasan penolakan tersebut secara tertulis kepada
Pemegang Obligasi dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja terhitung
sejak diterimanya permintaan tersebut.
- Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran untuk
pengganti Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau
musnah, ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan penggantian Obligasi Wajib Konversi
tersebut.
- Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau musnah
dengan telah dikeluarkan penggantinya menurut Pasal 3.8 dan 3.9
Amandemen Perjanjian ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi,
sedangkan Obligasi Wajib Konversi penggantinya merupakan alat
bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit Obligasi berhutang
kepada Pemegang Obligasi sebesar Nilai Nominal pada tiap-tiap
lembar Obligasi Wajib Konversi pengganti.
- Obligasi Wajib Konversi diterbitkan tanpa dikenakan bunga
bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham dari OJK dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
- Bilamana dikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian
ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib mengembalikan
jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas
persen) per tahun yang dihitung dari Tanggal Jatuh Tempo yang
akan dibayarkan kepada Pembeli Obligasi secara bertahap setiap 6
(enam) bulan sejak berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo.
- Pemegang Obligasi, pada Tanggal Jatuh Tempo, mewajibkan
Penerbit Obligasi untuk mengkonversi Obligasi Wajib Konversi
menjadi Saham Konversi pada Harga Konversi.
- Sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi, Penerbit
Obligasi cukup melakukan pemberitahuan mengenai telah
dilakukannya konversi. Pada saat konversi tersebut, jumlah
pinjaman pokok yang dikonversikan akan dianggap telah dilunasi
dan tidak lagi terhutang sesuai Amandemen Perjanjian ini.
- Sehubungan dengan pelaksanaan pengkonversian, maka Penerbit
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Obligasi menyatakan bahwa saham hasil konversi dari masingmasing Pemegang Obligasi akan menjadi bagian dari saham milik
publik.
- Saham hasil pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi memiliki hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
- Penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham
Konversi telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang
saham dan dewan komisaris Penerbit Obligasi sehingga tidak
diperlukan persetujuan yang mengulang kembali.
Pemindahan Hak Atas
Obligasi Wajib Konversi

:

PembatasanPembatasan
Penerbit Obligasi

:
Bagi

- Obligasi Wajib Konversi dapat beralih karena terjadinya tindakan
hukum seperti transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum
pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Obligasi. Pengalihan
Obligasi Wajib Konversi dengan cara jual beli dan hibah wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerbit
Obligasi.
- Setiap orang atau pihak yang memperoleh hak atas Obligasi Wajib
Konversi karena transaksi jual beli, hibah maupun pewarisan akibat
kematian seorang Pemegang Obligasi atau karena sebab lain yang
mengakibatkan kepemilikan Obligasi Wajib Konversi beralih
menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi untuk didaftarkan sebagai Pemegang Obligasi dengan
mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sebagaimana
disyaratkan oleh Penerbit Obligasi. Pendaftaran pengalihan hak
atas Obligasi Wajib Konversi berdasarkan ayat ini hanya dapat
dilakukan apabila Direksi Penerbit Obligasi dapat menerima baik
dan menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen
pendukung untuk pengalihan Obligasi Wajib Konversi.
- Pendaftaran pengalihan Obligasi Wajib Konversi harus dilakukan
oleh Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi dengan memberikan catatan mengenai pengalihan itu di
dalam Daftar Pemegang Obligasi yang bersangkutan berdasarkan
akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau
berdasarkan dokumen-dokumen lain yang cukup membuktikan
pengalihan itu, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pengalihan Obligasi Wajib Konversi baru dianggap beralih setelah
pendaftaran peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang
Obligasi.
Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum seluruh Obligasi Wajib
Konversi dikonversi menjadi Saham Konversi atau sebelum
dilaksanakannya Opsi Beli oleh Penerbit Obligasi atas Obligasi Wajib
Konversi, Penerbit Obligasi dengan ini berjanji dan mengikat diri,
bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari seluruh jumlah Nilai Nominal Obligasi Wajib
Konversi pada saat akan diambilnya keputusan, Penerbit Obligasi:
- tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh
Penerbit Obligasi;
- tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar Penerbit
Obligasi kecuali dalam rangka melakukan perubahan struktur
permodalan, susunan pemegang saham, susunan Direksi dan
Dewan Komisaris untuk pelaksanaan dari hak-hak Pemegang
Obligasi sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau mengijinkan
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Kewajiban

:

-

-

-

-

Kelalaian

:

-

badan usaha lain bergabung dengan Penerbit Obligasi, atau
mendirikan/menjalankan, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan pihak lain dan badan usaha lain, kecuali
yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha Penerbit Obligasi
atau yang sama dengan usaha yang sekarang sedang dijalankan
oleh Penerbit Obligasi, jika:
 hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera janji
menurut Perjanjian ini; atau
 modal sendiri badan usaha hasil penggabungan lebih kecil dari
modal
sendiri
Penerbit
Obligasi
sesaat
sebelum
penggabungan;
 badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil alih seluruh
hutang/kewajiban Penerbit Obligasi dan Obligasi Wajib
Konversi.
menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien
sesuai dengan praktek bisnis dan praktek keuangan sebagaimana
mestinya;
menyelenggarakan sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan secara wajar
keadaan keuangan Penerbit Obligasi;
memberitahukan kepada Pemegang Obligasi tentang tentang
kegagalan dan/ atau ketidakmampuan dari Penerbit Obligasi untuk
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan i;
menyampaikan kepada Pemegang Obligasi mengenai:
 laporan-laporan keuangan Penerbit Obligasi yang telah diaudit
oleh akuntan publik terdaftar, dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap tahun
buku;
 laporan-laporan keuangan internal Penerbit Obligasi, yang
disahkan oleh Direksi Penerbit Obligasi, dalam waktu 60 (enam
puluh) hari setelah berakhirnya masa 1 (satu) semester dari
tiap-tiap tahun buku;
 salinan resmi akta-akta/dokumen yang dibuat sehubungan
dengan Obligasi Wajib Konversi.
Penerbit Obligasi dinyatakan lalai atau cidera janji, apabila terjadi
salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di
bawah ini.
Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 Penerbit Obligasi lalai/gagal melaksanakan atau tidak mentaati
dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam
Amandemen Perjanjian ini, keadaan itu berlangsung selama 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya
pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi tanpa
diperbaiki/dihilangkan; atau
 Keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminanjaminan yang diberikan oleh Penerbit Obligasi tentang
keadaan/status Penerbit Obligasi dan/atau keuangan Penerbit
Obligasi dan/atau pengelolaan usaha Penerbit Obligasi yang
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi tidak
benar adanya; atau
 Penerbit Obligasi dibubarkan atau bubar karena sebab apapun
tanpa ada badan hukum lain yang bertanggung jawab atas
seluruh kewajiban Penerbit Obligasi kepada Pemegang Obligasi
atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit
mana telah mendapat kekuatan hukum tetap; atau
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Ketentuan-ketentuan
lain

:

 Suatu instansi pemerintah telah menyita atau mengambil alih
dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar
kekayaan/harta benda Penerbit Obligasi sehingga tindakan
tersebut dapat menghalangi Penerbit Obligasi untuk
menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
 Hak, ijin dan lain-lain persetujuan pemerintah yang dimiliki
Penerbit Obligasi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang
mengakibatkan Penerbit Obligasi tidak dapat lagi melanjutkan
usaha-usahanya.
Apabila terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 1 Amandemen Perjanjian, maka Pemegang
Obligasi dapat menyatakan secara tertulis kepada Penerbit Obligasi
tentang telah terjadinya kelalaian atau cidera janji dimaksud
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Amandemen
Perjanjian ini.
Penerbit Obligasi wajib memperbaiki kelalaian atau cidera janji
yang terjadi sebagaimana dinyatakan oleh Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi
(“Periode Perbaikan”).
Apabila setelah Periode Perbaikan berakhir Penerbit Obligasi
belum berhasil memperbaiki kelalaian atau cidera janji yang
terjadi, maka Penerbit Obligasi wajib membayar seketika dan
sekaligus lunas seluruh sisa Nilai Nominal yang terhutang
berdasarkan Obligasi Wajib Konversi kepada Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi.
Bilamana ddikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyaaan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK
alam jangka waktu lambat 12 (dua belas bulan) sejak
Perjanjian ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib
mengembalikan jumlah total nilai obligasi beserta bunga
sebesar 11% (sebelas persen) per tahun yang dihitung dari
berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo yang akan dibayarkan
kepada Pembeli Obligasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sejak berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo.
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak
dalam Amandemen Perjanjian tidak dapat dialihkan dan/atau
dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak
lain, kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan dengan
mengingat peraturan perundangan yang berlaku.
Amandemen Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau
ditambah, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian,
kecuali apabila perubahan dan/atau penambahan tersebut
dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani
oleh semua pihak dalam Amandemen Perjanjian ini dengan
tidak mengurangi ketentuan lain dalam Amandemen
Perjanjian ini dan peraturan perundangan yang berlaku,
perubahan/penambahan mana hanya dapat dilakukan
selambat-lambatnya sebelum diperolehnya pernyataan
efektif dari OJK.
Apabila salah satu pihak lalai memenuhi sebagaimana
mestinya suatu kewajiban yang timbul karena Obligasi Wajib
Konversi atau berdasarkan Amandemen Perjanjian maka
pihak tersebut dianggap lalai melakukan kewajibannya itu
dengan lewatnya waktu saja dan karenanya tidak diperlukan
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lagi bukti dan/atau keterangan lain dalam bentuk apapun
juga.
Penerbit Obligasi dengan ini secara tegas mengikat diri
(sekarang untuk di kemudian hari sejak saat seseorang
menjadi Pemegang Obligasi) terhadap Pemegang Obligasi
untuk mentaati semua ketentuan dalam persyaratanpersyaratan Obligasi Wajib Konversi tersebut di atas dan
ketentuan-ketentuan Amandemen Perjanjian seakan-akan
persyaratan-persyaratan itu dibuat sebagai pengikatan
sendiri antara Penerbit Obligasi dan setiap Pemegang
Obligasi.
Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan
pembayaran berdasarkan Amandemen Perjanjian dan
Obligasi Wajib Konversi atau untuk salah satu pihak
melakukan tindakan hukum tertentu, jatuh pada hari yang
bukan Hari Kerja, maka pembayaran dan/atau tindakan
hukum itu wajib dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi Penerbit Obligasi
dan Pemegang Obligasi atau para pengganti serta
penerusnya.
Ongkos-ongkos pembuatan Amandemen Perjanjian dan
dokumen-dokumen penjaminan atau perjanjian-perjanjian
serta dokumen-dokumen lain yang berkenaan atau
berhubungan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi,
ongkos-ongkos dan biaya pelaksanaan dokumen serta
perjanjian-perjanjian tersebut baik di luar maupun di dalam
badan-badan peradilan termasuk tetapi tidak terbatas pada
bea meterai dan pajak, biaya faksimili, telepon, kawat pos
dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan
Perjanjian, serta biaya pengacara (bila ada), harus ditanggung
dan dibayar oleh Penerbit Obligasi.
Hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam
Perjanjian, mengenai Obligasi Wajib Konversi akan diatur
dalam akta Amandemen perjanjian tambahan yang dibuat
secara tersendiri dan ditandatangi oleh Penerbit Obligasi dan
Pemegang Obligasi serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari akta ini, perubahan mana dapat dilakukan
selambat-lambatnya sampai dengan diperoleh pernyataan
efektif dari OJK.
Hukum yang berlaku dalam Amandemen perjanjian ini adalah
hukum Republik Indonesia dan semua perselisihan antara Para Pihak
dalam Perjanjian harus diusahakan untuk diselesaikan secara
musyawarah, dan bilamana tidak dapat tercapai persesuaian
paham, maka perselisihan tersebut diajukan kepada Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) yang merupakan badan peradilan tingkat
akhir, dan mengenai Amandemen Perjanjian serta semua dokumen
dan perjanjian lain yang berhubungan, para pihak memilih domisili
hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan.
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2.

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
tanggal 21 April 2017 dan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang
bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Ir. Agus Muliandi Hadi yang bertindak atas nama PT
Antam Sinar Mulia (Pihak Kedua), kemudian dibuat Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 17 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara
Dinul Ahman dan Lola Arieaza yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Ir. Agus Muliandi
Hadi yang bertindak atas nama PT Antam Sinar Mulia (Pihak Kedua), dan Addendum I Amandemen Perjanjian
Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei
2017, yang dibuat oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama)
dengan Ir. Agus Muliandi Hadi yang bertindak atas nama PT Antam Sinar Mulia (Pihak Kedua), dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:

Ruang Lingkup

:
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-

-

-

-

-

bahwa Penerbit Obligasi berencana melakukan penawaran umum
perdana saham sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh
empat juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar
Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan bersamaan dengan
penawaran umum perdana saham, Penerbit Obligasi akan
menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan Obligasi Wajib
Konversi
(Mandatory
Convertible
Bond)
senilai
Rp.
80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) maksimal
711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham biasa atas
nama;
bahwa sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka
pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond), Pembeli Obligasi hendak memberikan komitmen untuk
melakukan pengambilan saham Penerbit Obligasi dan Pembeli
Obligasi setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan Penerbit Obligasi
memiliki kewajiban untuk mengkonversi dana tersebut menjadi
saham dalam Penerbit Obligasi;
bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam butir A
dan butir B di atas, maka Penerbit Obligasi telah setuju untuk
menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Pembeli
Obligasi; dan
bahwa Pembeli Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dari
Penerbit Obligasi dan Pembeli Obligasi telah setuju untuk membeli
Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) yang
diterbitkan oleh Penerbit Obligasi dengan nilai keseluruhan
sebesar 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham.
"Harga Konversi" berarti harga yang sama dengan harga
Penawaran Umum Perdana Saham.
“Nilai Pokok” berarti total keseluruhan Harga Konversi dikalikan
dengan jumlah Saham Konversi.
"Obligasi Wajib Konversi" berarti surat/sertipikat bukti hutang atas
nama dari Penerbit Obligasi yang mengandung janji pembayaran
Nilai Pokok (total Nilai Nominal) berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian.
"Periode Opsi Beli" berarti periode di mana Opsi Beli dapat
dilaksanakan oleh Penerbit Obligasi, yaitu sejak Tanggal Penerbitan
Obligasi Wajib Konversi hingga Tanggal Jatuh Tempo atas setiap
Nilai Nominal dari Obligasi Wajib Konversi.
"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal dimana Obligasi Wajib
Konversi menjadi jatuh tempo dan dapat langsung dimintakan
pengkonversiannya menjadi Saham Konversi oleh Pemegang
Obligasi kepada Penerbit Obligasi. Tanggal Jatuh Tempo adalah
sama dengan tanggal pendistribusian saham dan harus terjadi
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Berhutang
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Pengakuan

-

-

Syarat-syarat Obligasi
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selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ini
ditandatangani.
"Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konversi" berarti tanggal
ditandatanganinya Perjanjian sampai dengan Pembeli Obligasi
melakukan pelunasan pembayaran pengambilan Obligasi Wajib
Konversi.
Penerbit Obligasi dengan ini setuju untuk menerbitkan dan
menjual Obligasi Wajib Konversi kepada Pembeli Obligasi dengan
jumlah total senilai Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
dan Pembeli Obligasi dengan ini menyatakan setuju untuk membeli
dan menerima Obligasi Wajib Konversi tersebut dengan nilai
sebesar Nilai Pokok tersebut.
Penerbit Obligasi dengan ini menegaskan dan mengakui bahwa
Penerbit Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai
Pokok terhitung sejak masing-masing Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi.
Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan bahwa Obligasi Wajib
Konversi adalah bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit
Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai Pokok
yang disebutkan dalam Obligasi Wajib Konversi yang wajib dibayar
melalui konversi hutang menjadi saham sebagaimana diatur dalam
Perjanjian.
Obligasi Wajib Konversi adalah obligasi atas nama yang diterbitkan
oleh Penerbit Obligasi untuk dan atas nama Pembeli Obligasi
dengan jangka waktu terhitung sejak Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo yang dapat
dikonversi menjadi Saham Konversi pada Tanggal Jatuh Tempo
sesuai Harga Konversi.
Para Pihak sepakat bahwa apabila pada saat Tanggal Penerbitan
Wajib Konversi, terdapat kelebihan dalam penerbitan Obligasi
Wajib Konversi dalam bentuk sertifikat kolektif Pembeli Obligasi,
maka Pembeli Obligasi sepakat untuk segera mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Penerbit Obligasi tanpa dikenakan
potongan apapun.
Jumlah total nilai Obligasi Wajib Konversi adalah Rp.
30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) yang akan dikonversikan
menjadi saham seluruhnya.
Setiap sertifikat kolektif Obligasi Wajib Konversi memuat tanda
tangan sedikitnya seorang Direktur Penerbit Obligasi dan tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada Obligasi Wajib Konversi,
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penerbit
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi atau pemindahan hak dari 1 (satu) Obligasi Wajib
Konversi kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan,
karenanya dalam hal kepemilikan bersama atas 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi, para pemilik bersama harus mengangkat seorang
diantara mereka yang akan mewakili mereka dalam hal
kepemilikan Obligasi Wajib Konversi tersebut dan wakil tersebutlah
yang harus dianggap sebagai Pemegang Obligasi sebagai pihak
yang namanya harus dicatatkan sebagai Pemegang Obligasi pada
Obligasi Wajib Konversi dan dalam Daftar Pemegang Obligasi.
Penerbit Obligasi akan memperlakukan Pemegang Obligasi yang
namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi selaku
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pemegang yang sah dari Obligasi Wajib Konversi.
Apabila terdapat Obligasi Wajib Konversi yang tidak dapat
digunakan lagi karena rusak, maka atas permintaan tertulis dari
Pemegang Obligasi kepada Direksi Penerbit Obligasi, Obligasi Wajib
Konversi yang rusak tersebut akan diganti dengan Obligasi Wajib
Konversi pengganti, sedangkan Obligasi Wajib Konversi yang rusak
tersebut harus dikembalikan kepada Penerbit Obligasi untuk
dimusnahkan.
- Apabila ada Obligasi Wajib Konversi yang hilang atau musnah,
maka Pemegang Obligasi dapat memperoleh penggantinya dengan
mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Penerbit Obligasi,
dengan ketentuan bahwa Pemegang Obligasi tersebut dapat
memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi Penerbit
Obligasi mengenai hilang atau musnahnya Obligasi Wajib Konversi
tersebut serta memberikan jaminan-jaminan yang dipandang perlu
oleh Direksi Penerbit Obligasi. Jika Direksi Penerbit Obligasi
menolak memberikan penggantian atas Obligasi Wajib Konversi
yang hilang atau musnah tersebut, maka Penerbit Obligasi wajib
memberikan alasan penolakan tersebut secara tertulis kepada
Pemegang Obligasi dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja terhitung
sejak diterimanya permintaan tersebut.
- Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran untuk
pengganti Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau
musnah, ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan penggantian Obligasi Wajib Konversi
tersebut.
- Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau musnah
dengan telah dikeluarkan penggantinya menurut Pasal 3.8 dan 3.9
Amandemen Perjanjian ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi,
sedangkan Obligasi Wajib Konversi penggantinya merupakan alat
bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit Obligasi berhutang
kepada Pemegang Obligasi sebesar Nilai Nominal pada tiap-tiap
lembar Obligasi Wajib Konversi pengganti.
- Obligasi Wajib Konversi diterbitkan tanpa dikenakan bunga
bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham dari OJK dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
- Bilamana dikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian
ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib mengembalikan
jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas
persen) per tahun yang dihitung dari Tanggal Jatuh Tempo yang
akan dibayarkan kepada Pembeli Obligasi secara bertahap setiap 6
(enam) bulan sejak berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo.
- Pemegang Obligasi, pada Tanggal Jatuh Tempo, mewajibkan
Penerbit Obligasi untuk mengkonversi Obligasi Wajib Konversi
menjadi Saham Konversi pada Harga Konversi.
- Sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi, Penerbit
Obligasi cukup melakukan pemberitahuan mengenai telah
dilakukannya konversi. Pada saat konversi tersebut, jumlah
pinjaman pokok yang dikonversikan akan dianggap telah dilunasi
dan tidak lagi terhutang sesuai Amandemen Perjanjian ini.
- Sehubungan dengan pelaksanaan pengkonversian, maka Penerbit
Obligasi menyatakan bahwa saham hasil konversi dari masing-

Bunga

:

Pengkonversian

:
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Pemindahan Hak Atas
Obligasi Wajib Konversi

:

PembatasanPembatasan
Penerbit Obligasi

:
Bagi

masing Pemegang Obligasi akan menjadi bagian dari saham milik
publik.
- Saham hasil pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi memiliki hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
- Penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham
Konversi telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang
saham dan dewan komisaris Penerbit Obligasi sehingga tidak
diperlukan persetujuan yang mengulang kembali.
- Obligasi Wajib Konversi dapat beralih karena terjadinya tindakan
hukum seperti transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum
pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Obligasi. Pengalihan
Obligasi Wajib Konversi dengan cara jual beli dan hibah wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerbit
Obligasi.
- Setiap orang atau pihak yang memperoleh hak atas Obligasi Wajib
Konversi karena transaksi jual beli, hibah maupun pewarisan akibat
kematian seorang Pemegang Obligasi atau karena sebab lain yang
mengakibatkan kepemilikan Obligasi Wajib Konversi beralih
menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi untuk didaftarkan sebagai Pemegang Obligasi dengan
mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sebagaimana
disyaratkan oleh Penerbit Obligasi. Pendaftaran pengalihan hak
atas Obligasi Wajib Konversi berdasarkan ayat ini hanya dapat
dilakukan apabila Direksi Penerbit Obligasi dapat menerima baik
dan menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen
pendukung untuk pengalihan Obligasi Wajib Konversi.
- Pendaftaran pengalihan Obligasi Wajib Konversi harus dilakukan
oleh Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi dengan memberikan catatan mengenai pengalihan itu di
dalam Daftar Pemegang Obligasi yang bersangkutan berdasarkan
akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau
berdasarkan dokumen-dokumen lain yang cukup membuktikan
pengalihan itu, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pengalihan Obligasi Wajib Konversi baru dianggap beralih setelah
pendaftaran peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang
Obligasi.
Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum seluruh Obligasi Wajib
Konversi dikonversi menjadi Saham Konversi atau sebelum
dilaksanakannya Opsi Beli oleh Penerbit Obligasi atas Obligasi Wajib
Konversi, Penerbit Obligasi dengan ini berjanji dan mengikat diri,
bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari seluruh jumlah Nilai Nominal Obligasi Wajib
Konversi pada saat akan diambilnya keputusan, Penerbit Obligasi:
- tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh
Penerbit Obligasi;
- tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar Penerbit
Obligasi kecuali dalam rangka untuk melakukan perubahan
struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan Direksi
dan Dewan Komisaris serta untuk pelaksanaan dari hak-hak
Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau mengijinkan
badan usaha lain bergabung dengan Penerbit Obligasi, atau
mendirikan/menjalankan, baik secara sendiri-sendiri maupun
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Kewajiban
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-
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Kelalaian

:

-

bersama-sama dengan pihak lain dan badan usaha lain, kecuali
yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha Penerbit Obligasi
atau yang sama dengan usaha yang sekarang sedang dijalankan
oleh Penerbit Obligasi, jika:
 hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera janji
menurut Amandemen Perjanjian ini; atau
 modal sendiri badan usaha hasil penggabungan lebih kecil dari
modal
sendiri
Penerbit
Obligasi
sesaat
sebelum
penggabungan;
 badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil alih seluruh
hutang/kewajiban Penerbit Obligasi dan Obligasi Wajib
Konversi.
menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien
sesuai dengan praktek bisnis dan praktek keuangan sebagaimana
mestinya;
menyelenggarakan sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan secara wajar
keadaan keuangan Penerbit Obligasi;
memberitahukan kepada Pemegang Obligasi tentang kegagalan
dan/ atau ketidakmampuan dari Penerbit Obligasi untuk
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
menyampaikan kepada Pemegang Obligasi mengenai:
 laporan-laporan keuangan Penerbit Obligasi yang telah diaudit
oleh akuntan publik terdaftar, dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap tahun
buku;
 laporan-laporan keuangan internal Penerbit Obligasi, yang
disahkan oleh Direksi Penerbit Obligasi, dalam waktu 60 (enam
puluh) hari setelah berakhirnya masa 1 (satu) semester dari
tiap-tiap tahun buku;
 salinan resmi akta-akta/dokumen yang dibuat sehubungan
dengan Obligasi Wajib Konversi.
Penerbit Obligasi dinyatakan lalai atau cidera janji, apabila terjadi
salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di
bawah ini.
Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 Penerbit Obligasi lalai/gagal melaksanakan atau tidak mentaati
dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam
Amandemen Perjanjian ini, keadaan itu berlangsung selama 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya
pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi tanpa
diperbaiki/dihilangkan; atau
 Keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminanjaminan yang diberikan oleh Penerbit Obligasi tentang
keadaan/status Penerbit Obligasi dan/atau keuangan Penerbit
Obligasi dan/atau pengelolaan usaha Penerbit Obligasi yang
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi tidak
benar adanya; atau
 Penerbit Obligasi dibubarkan atau bubar karena sebab apapun
tanpa ada badan hukum lain yang bertanggung jawab atas
seluruh kewajiban Penerbit Obligasi kepada Pemegang Obligasi
atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit
mana telah mendapat kekuatan hukum tetap; atau
 Suatu instansi pemerintah telah menyita atau mengambil alih
dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar

126

-

-

-

Ketentuan-ketentuan
lain

:

-

-

-

-

-

kekayaan/harta benda Penerbit Obligasi sehingga tindakan
tersebut dapat menghalangi Penerbit Obligasi untuk
menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
 Hak, ijin dan lain-lain persetujuan pemerintah yang dimiliki
Penerbit Obligasi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang
mengakibatkan Penerbit Obligasi tidak dapat lagi melanjutkan
usaha-usahanya.
Apabila terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 1 Amandeman Perjanjian, maka Pemegang
Obligasi dapat menyatakan secara tertulis kepada Penerbit Obligasi
tentang telah terjadinya kelalaian atau cidera janji dimaksud
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Amandemen
Perjanjian ini.
Penerbit Obligasi wajib memperbaiki kelalaian atau cidera janji
yang terjadi sebagaimana dinyatakan oleh Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi
(“Periode Perbaikan”).
Apabila setelah Periode Perbaikan berakhir Penerbit Obligasi
belum berhasil memperbaiki kelalaian atau cidera janji yang
terjadi, maka Penerbit Obligasi wajib membayar seketika dan
sekaligus lunas seluruh sisa Nilai Nominal yang terhutang
berdasarkan Obligasi Wajib Konversi kepada Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi.
Bilamana ddikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyaaan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK alam
jangka waktu lambat 12 (dua belas bulan) sejak Perjanjian
ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib mengembalikan
jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas
persen) per tahun yang dihitung dari berakhirnya Tanggal Jatuh
Tempo yang akan dibayarkan kepada Pembeli Obligasi dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Tanggal Jatuh
Tempo.
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam
Amandemen Perjanjian tidak dapat dialihkan dan/atau
dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain,
kecuali sebagaimana diatur dalam Amandemen Perjanjian dan
dengan mengingat peraturan perundangan yang berlaku.
Amandemen Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah,
baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila
perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dalam
Amandemen Perjanjian ini dengan tidak mengurangi ketentuan
lain dalam Amandemen Perjanjian ini dan peraturan perundangan
yang berlaku, perubahan/penambahan mana hanya dapat
dilakukan selambat-lambatnya sebelum diperolehnya pernyataan
efektif dari OJK.
Apabila salah satu pihak lalai memenuhi sebagaimana mestinya
suatu kewajiban yang timbul karena Obligasi Wajib Konversi atau
berdasarkan Amandemen Perjanjian maka pihak tersebut dianggap
lalai melakukan kewajibannya itu dengan lewatnya waktu saja dan
karenanya tidak diperlukan lagi bukti dan/atau keterangan lain
dalam bentuk apapun juga.
Penerbit Obligasi dengan ini secara tegas mengikat diri (sekarang
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3.

untuk di kemudian hari sejak saat seseorang menjadi Pemegang
Obligasi) terhadap Pemegang Obligasi untuk mentaati semua
ketentuan dalam persyaratan-persyaratan Obligasi Wajib Konversi
tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan Perjanjian seakan-akan
persyaratan-persyaratan itu dibuat sebagai pengikatan sendiri
antara Penerbit Obligasi dan setiap Pemegang Obligasi.
Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran
berdasarkan Amandemen Perjanjian dan Obligasi Wajib Konversi
atau untuk salah satu pihak melakukan tindakan hukum tertentu,
jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran dan/atau
tindakan hukum itu wajib dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
Amandemen Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi Penerbit
Obligasi dan Pemegang Obligasi atau para pengganti serta
penerusnya.
Ongkos-ongkos pembuatan Amandemen Perjanjian dan dokumendokumen penjaminan atau perjanjian-perjanjian serta dokumendokumen lain yang berkenaan atau berhubungan dengan
penerbitan Obligasi Wajib Konversi, ongkos-ongkos dan biaya
pelaksanaan dokumen serta perjanjian-Amandemen perjanjian
tersebut baik di luar maupun di dalam badan-badan peradilan
termasuk tetapi tidak terbatas pada bea meterai dan pajak, biaya
faksimili, telepon, kawat pos dan biaya-biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan Perjanjian, serta biaya pengacara (bila ada),
harus ditanggung dan dibayar oleh Penerbit Obligasi.
Hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam Amandemen
Perjanjian, mengenai Obligasi Wajib Konversi akan diatur dalam
perjanjian tambahan yang dibuat secara tersendiri dan
ditandatangi oleh Penerbit Obligasi dan Pemegang Obligasi serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AMandemen
Perjanjian ini perubahan mana dapat dilakukan selambatlambatnya sebelum diperoleh pernyataan efektif dari OJK.
Hukum yang berlaku dalam Amandemen perjanjian ini adalah
hukum Republik Indonesia dan semua perselisihan antara Para
Pihak dalam Amandemen Perjanjian harus diusahakan untuk
diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat
tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan
kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang
merupakan badan peradilan tingkat akhir, dan mengenai Perjanjian
serta semua dokumen dan perjanjian lain yang berhubungan, para
pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya
Abadi Tbk tanggal 21 April 2017 dan Addendum I Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi
(Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 9 Mei 2017, yang dibuat oleh dan
di antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Mochamad
Budiono yang bertindak atas nama PT Persada Inti Nusa (Pihak Kedua), kemudian dibuat Amandemen
Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi
Tbk tanggal 17 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Dinul Ahman dan Lola Arieza yang bertindak
atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Mochamad Budiono yang bertindak atas nama PT
Persada Inti Nusa (Pihak Kedua), dan Addendum I Amandemen Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib
Konversi (Mandatory Convertible Bond) PT Marga Abhinaya Abadi Tbk tanggal 19 Mei 2017, yang
dibuat oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama)
dengan Mochamad Budiono yang bertindak atas nama PT Persada Inti Nusa (Pihak Kedua), dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

bahwa Penerbit Obligasi berencana melakukan penawaran umum
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Penegasan
Berhutang

Pengakuan

-

-

perdana saham sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh
empat juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar
Rp. 100,- (seratus Rupiah) setiap saham dan bersamaan dengan
penawaran umum perdana saham, Penerbit Obligasi akan
menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan Obligasi Wajib
Konversi
(Mandatory
Convertible
Bond)
senilai
Rp.
80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) maksimal
711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham biasa atas
nama;
bahwa sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka
pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond), Pembeli Obligasi hendak memberikan komitmen untuk
melakukan pengambilan saham Penerbit Obligasi dan Pembeli
Obligasi setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp.
30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) dan Penerbit Obligasi
memiliki kewajiban untuk mengkonversi dana tersebut menjadi
saham dalam Penerbit Obligasi;
bahwa sehubungan dengan hal-hal yang dimaksud dalam butir A
dan butir B di atas, maka Penerbit Obligasi telah setuju untuk
menerbitkan Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible
Bond) (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada Pembeli
Obligasi; dan
bahwa Pembeli Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dari
Penerbit Obligasi dan Pembeli Obligasi telah setuju untuk membeli
Obligasi Wajib Konversi (Mandatory Convertible Bond) yang
diterbitkan oleh Penerbit Obligasi dengan nilai keseluruhan
sebesar 711.000.000 (tujuh ratus sebelas juta) lembar saham.
"Harga Konversi" berarti harga yang sama dengan harga
Penawaran Umum Perdana Saham.
“Nilai Pokok” berarti total keseluruhan Harga Konversi dikalikan
dengan jumlah Saham Konversi.
"Obligasi Wajib Konversi" berarti surat/sertipikat bukti hutang atas
nama dari Penerbit Obligasi yang mengandung janji pembayaran
Nilai Pokok (total Nilai Nominal) berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Perjanjian.
"Periode Opsi Beli" berarti periode di mana Opsi Beli dapat
dilaksanakan oleh Penerbit Obligasi, yaitu sejak Tanggal Penerbitan
Obligasi Wajib Konversi hingga Tanggal Jatuh Tempo atas setiap
Nilai Nominal dari Obligasi Wajib Konversi.
"Tanggal Jatuh Tempo" berarti tanggal dimana Obligasi Wajib
Konversi menjadi jatuh tempo dan dapat langsung dimintakan
pengkonversiannya menjadi Saham Konversi oleh Pemegang
Obligasi kepada Penerbit Obligasi. Tanggal Jatuh Tempo adalah
sama dengan tanggal pendistribusian saham dan harus terjadi
selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian ini
ditandatangani.
"Tanggal Penerbitan Obligasi Wajib Konversi" berarti tanggal
ditandatanganinya Amandemen Perjanjian ini sampai dengan
Pembeli Obligasi melakukan pelunasan pembayaran pengambilan
Obligasi Wajib Konversi Pemegang Obligasi.
Penerbit Obligasi dengan ini setuju untuk menerbitkan dan
menjual Obligasi Wajib Konversi kepada Pembeli Obligasi dengan
jumlah total senilai Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)
dan Pembeli Obligasi dengan ini menyatakan setuju untuk membeli
dan menerima Obligasi Wajib Konversi tersebut dengan nilai
sebesar Nilai Pokok tersebut.
Penerbit Obligasi dengan ini menegaskan dan mengakui bahwa
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Penerbit Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai
Pokok terhitung sejak masing-masing Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi.
Penerbit Obligasi dengan ini menyatakan bahwa Obligasi Wajib
Konversi adalah bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit
Obligasi berhutang kepada Pembeli Obligasi sebesar Nilai Pokok
yang disebutkan dalam Obligasi Wajib Konversi yang wajib dibayar
melalui konversi hutang menjadi saham sebagaimana diatur dalam
Perjanjian.
Obligasi Wajib Konversi adalah obligasi atas nama yang diterbitkan
oleh Penerbit Obligasi untuk dan atas nama Pembeli Obligasi
dengan jangka waktu terhitung sejak Tanggal Penerbitan Obligasi
Wajib Konversi sampai dengan Tanggal Jatuh Tempo yang dapat
dikonversi menjadi Saham Konversi pada Tanggal Jatuh Tempo
sesuai Harga Konversi.
Para Pihak sepakat bahwa apabila pada saat Tanggal Penerbitan
Wajib Konversi, terdapat kelebihan dalam penerbitan Obligasi
Wajib Konversi dalam bentuk sertifikat kolektif Pembeli Obligasi,
maka Pembeli Obligasi sepakat untuk segera mengembalikan
kelebihan tersebut kepada Penerbit Obligasi tanpa dikenakan
potongan apapun.
Jumlah total nilai Obligasi Wajib Konversi adalah Rp.
30.000.000.000 (tiga puluh miliar Rupiah) yang akan dikonversikan
menjadi saham seluruhnya.
Setiap sertifikat kolektif Obligasi Wajib Konversi memuat tanda
tangan sedikitnya seorang Direktur Penerbit Obligasi dan tanda
tangan tersebut dicetak langsung pada Obligasi Wajib Konversi,
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penerbit
Obligasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi atau pemindahan hak dari 1 (satu) Obligasi Wajib
Konversi kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan,
karenanya dalam hal kepemilikan bersama atas 1 (satu) Obligasi
Wajib Konversi, para pemilik bersama harus mengangkat seorang
diantara mereka yang akan mewakili mereka dalam hal
kepemilikan Obligasi Wajib Konversi tersebut dan wakil tersebutlah
yang harus dianggap sebagai Pemegang Obligasi sebagai pihak
yang namanya harus dicatatkan sebagai Pemegang Obligasi pada
Obligasi Wajib Konversi dan dalam Daftar Pemegang Obligasi.
Penerbit Obligasi akan memperlakukan Pemegang Obligasi yang
namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Obligasi selaku
pemegang yang sah dari Obligasi Wajib Konversi.
Apabila terdapat Obligasi Wajib Konversi yang tidak dapat
digunakan lagi karena rusak, maka atas permintaan tertulis dari
Pemegang Obligasi kepada Direksi Penerbit Obligasi, Obligasi Wajib
Konversi yang rusak tersebut akan diganti dengan Obligasi Wajib
Konversi pengganti, sedangkan Obligasi Wajib Konversi yang rusak
tersebut harus dikembalikan kepada Penerbit Obligasi untuk
dimusnahkan.
Apabila ada Obligasi Wajib Konversi yang hilang atau musnah,
maka Pemegang Obligasi dapat memperoleh penggantinya dengan
mengajukan permintaan tertulis kepada Direksi Penerbit Obligasi,
dengan ketentuan bahwa Pemegang Obligasi tersebut dapat
memberikan bukti-bukti yang dapat diterima oleh Direksi Penerbit
Obligasi mengenai hilang atau musnahnya Obligasi Wajib Konversi
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Pemindahan Hak Atas
Obligasi Wajib Konversi
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tersebut serta memberikan jaminan-jaminan yang dipandang perlu
oleh Direksi Penerbit Obligasi. Jika Direksi Penerbit Obligasi
menolak memberikan penggantian atas Obligasi Wajib Konversi
yang hilang atau musnah tersebut, maka Penerbit Obligasi wajib
memberikan alasan penolakan tersebut secara tertulis kepada
Pemegang Obligasi dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja terhitung
sejak diterimanya permintaan tersebut.
Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran untuk
pengganti Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau
musnah, ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Obligasi yang
mengajukan permintaan penggantian Obligasi Wajib Konversi
tersebut.
Obligasi Wajib Konversi yang aslinya rusak, hilang atau musnah
dengan telah dikeluarkan penggantinya menurut Pasal 3.8 dan 3.9
Amandemen Perjanjian ini menjadi batal dan tidak berlaku lagi,
sedangkan Obligasi Wajib Konversi penggantinya merupakan alat
bukti yang sah dan mengikat bahwa Penerbit Obligasi berhutang
kepada Pemegang Obligasi sebesar Nilai Nominal pada tiap-tiap
lembar Obligasi Wajib Konversi pengganti.
Obligasi Wajib Konversi diterbitkan tanpa dikenakan bunga
bilamana Perseroan memperoleh pernyataan efektif atas
Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham dari OJK dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas)
bulan sejak Perjanjian ditandatangani.
Bilamana dikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK dalam
jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak Perjanjian
ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib mengembalikan
jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas
persen) per tahun yang dihitung dari Tanggal Jatuh Tempo yang
akan dibayarkan kepada Pembeli Obligasi secara bertahap setiap 6
(enam) bulan sejak berakhirnya Tanggal Jatuh Tempo.
Pemegang Obligasi, pada Tanggal Jatuh Tempo, mewajibkan
Penerbit Obligasi untuk mengkonversi Obligasi Wajib Konversi
menjadi Saham Konversi pada Harga Konversi.
Sehubungan dengan konversi Obligasi Wajib Konversi, Penerbit
Obligasi cukup melakukan pemberitahuan mengenai telah
dilakukannya konversi. Pada saat konversi tersebut, jumlah
pinjaman pokok yang dikonversikan akan dianggap telah dilunasi
dan tidak lagi terhutang sesuai Amademen Perjanjian ini.
Sehubungan dengan pelaksanaan pengkonversian, maka Penerbit
Obligasi menyatakan bahwa saham hasil konversi dari masingmasing Pemegang Obligasi akan menjadi bagian dari saham milik
publik.
Saham hasil pelaksanaan Obligasi Wajib Konversi memiliki hak
yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya
yang diterbitkan Perseroan.
Penerbitan dan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi Saham
Konversi telah memperoleh persetujuan rapat umum pemegang
saham dan dewan komisaris Penerbit Obligasi sehingga tidak
diperlukan persetujuan yang mengulang kembali.
Obligasi Wajib Konversi dapat beralih karena terjadinya tindakan
hukum seperti transaksi jual beli, hibah, maupun peristiwa hukum
pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Obligasi. Pengalihan
Obligasi Wajib Konversi dengan cara jual beli dan hibah wajib
terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Penerbit
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Obligasi.
- Setiap orang atau pihak yang memperoleh hak atas Obligasi Wajib
Konversi karena transaksi jual beli, hibah maupun pewarisan akibat
kematian seorang Pemegang Obligasi atau karena sebab lain yang
mengakibatkan kepemilikan Obligasi Wajib Konversi beralih
menurut hukum, dapat mengajukan permohonan secara tertulis
kepada Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi untuk didaftarkan sebagai Pemegang Obligasi dengan
mengajukan bukti-bukti mengenai haknya tersebut sebagaimana
disyaratkan oleh Penerbit Obligasi. Pendaftaran pengalihan hak
atas Obligasi Wajib Konversi berdasarkan ayat ini hanya dapat
dilakukan apabila Direksi Penerbit Obligasi dapat menerima baik
dan menyetujui keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen
pendukung untuk pengalihan Obligasi Wajib Konversi.
- Pendaftaran pengalihan Obligasi Wajib Konversi harus dilakukan
oleh Penerbit Obligasi atau kuasa yang ditunjuk oleh Penerbit
Obligasi dengan memberikan catatan mengenai pengalihan itu di
dalam Daftar Pemegang Obligasi yang bersangkutan berdasarkan
akta yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, atau
berdasarkan dokumen-dokumen lain yang cukup membuktikan
pengalihan itu, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pengalihan Obligasi Wajib Konversi baru dianggap beralih setelah
pendaftaran peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang
Obligasi.
PembatasanPembatasan
Penerbit Obligasi

Kewajiban

:
Bagi

:

Sebelum Tanggal Jatuh Tempo atau sebelum seluruh Obligasi Wajib
Konversi dikonversi menjadi Saham Konversi atau sebelum
dilaksanakannya Opsi Beli oleh Penerbit Obligasi atas Obligasi Wajib
Konversi, Penerbit Obligasi dengan ini berjanji dan mengikat diri,
bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah Pemegang Obligasi yang mewakili lebih dari 50%
(lima puluh persen) dari seluruh jumlah Nilai Nominal Obligasi Wajib
Konversi pada saat akan diambilnya keputusan, Penerbit Obligasi:
- tidak akan mengurangi modal ditempatkan dan disetor penuh
Penerbit Obligasi;
- tidak akan mengadakan perubahan atas anggaran dasar Penerbit
Obligasi kecuali dalam rangka untuk melakukan perubahan
struktur permodalan, susunan pemegang saham, susunan Direksi
dan Dewan Komisaris serta untuk pelaksanaan dari hak-hak
Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- tidak akan bergabung dengan badan usaha lain atau mengijinkan
badan usaha lain bergabung dengan Penerbit Obligasi, atau
mendirikan/menjalankan, baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan pihak lain dan badan usaha lain, kecuali
yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha Penerbit Obligasi
atau yang sama dengan usaha yang sekarang sedang dijalankan
oleh Penerbit Obligasi, jika:
 hal tersebut mengakibatkan kelalaian atau cidera janji
menurut Perjanjian ini; atau
 modal sendiri badan usaha hasil penggabungan lebih kecil dari
modal
sendiri
Penerbit
Obligasi
sesaat
sebelum
penggabungan;
 badan usaha hasil penggabungan tidak mengambil alih seluruh
hutang/kewajiban Penerbit Obligasi dan Obligasi Wajib
Konversi.
- menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya dan secara efisien
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-

-

-

Kelalaian

:

-

-

sesuai dengan praktek bisnis dan praktek keuangan sebagaimana
mestinya;
menyelenggarakan sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai
dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dan catatancatatan lain yang cukup untuk menggambarkan secara wajar
keadaan keuangan Penerbit Obligasi;
memberitahukan kepada Pemegang Obligasi tentang kegagalan
dan/ atau ketidakmampuan dari Penerbit Obligasi untuk
mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
menyampaikan kepada Pemegang Obligasi mengenai:
 laporan-laporan keuangan Penerbit Obligasi yang telah diaudit
oleh akuntan publik terdaftar, dalam waktu 180 (seratus
delapan puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap tahun
buku;
 laporan-laporan keuangan internal Penerbit Obligasi, yang
disahkan oleh Direksi Penerbit Obligasi, dalam waktu 60 (enam
puluh) hari setelah berakhirnya masa 1 (satu) semester dari
tiap-tiap tahun buku;
 salinan resmi akta-akta/dokumen yang dibuat sehubungan
dengan Obligasi Wajib Konversi.
Penerbit Obligasi dinyatakan lalai atau cidera janji, apabila terjadi
salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di
bawah ini.
Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 Penerbit Obligasi lalai/gagal melaksanakan atau tidak mentaati
dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam
Perjanjian ini, keadaan itu berlangsung selama 30 (tiga puluh)
hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya pernyataan
cidera janji oleh Penerbit Obligasi tanpa diperbaiki/dihilangkan;
atau
 Keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminanjaminan yang diberikan oleh Penerbit Obligasi tentang
keadaan/status Penerbit Obligasi dan/atau keuangan Penerbit
Obligasi dan/atau pengelolaan usaha Penerbit Obligasi yang
disampaikan secara tertulis kepada Pemegang Obligasi tidak
benar adanya; atau
 Penerbit Obligasi dibubarkan atau bubar karena sebab apapun
tanpa ada badan hukum lain yang bertanggung jawab atas
seluruh kewajiban Penerbit Obligasi kepada Pemegang Obligasi
atau dinyatakan dalam keadaan pailit dan pernyataan pailit
mana telah mendapat kekuatan hukum tetap; atau
 Suatu instansi pemerintah telah menyita atau mengambil alih
dengan cara apapun juga seluruh atau sebagian besar
kekayaan/harta benda Penerbit Obligasi sehingga tindakan
tersebut dapat menghalangi Penerbit Obligasi untuk
menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya; atau
 Hak, ijin dan lain-lain persetujuan pemerintah yang dimiliki
Penerbit Obligasi dibatalkan atau dinyatakan tidak sah yang
mengakibatkan Penerbit Obligasi tidak dapat lagi melanjutkan
usaha-usahanya.
Apabila terjadi kelalaian atau cidera janji sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat 1 Amandemen Perjanjian, maka Pemegang
Obligasi dapat menyatakan secara tertulis kepada Penerbit Obligasi
tentang telah terjadinya kelalaian atau cidera janji dimaksud
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Amandemen
Perjanjian ini.
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-

-

Ketentuan-ketentuan
lain

:

-

-

-

-

-

-

-

Penerbit Obligasi wajib memperbaiki kelalaian atau cidera janji
yang terjadi sebagaimana dinyatakan oleh Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
tanggal diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi
(“Periode Perbaikan”).
Apabila setelah Periode Perbaikan berakhir Penerbit Obligasi
belum berhasil memperbaiki kelalaian atau cidera janji yang
terjadi, maka Penerbit Obligasi wajib membayar seketika dan
sekaligus lunas seluruh sisa Nilai Nominal yang terhutang
berdasarkan Obligasi Wajib Konversi kepada Pemegang Obligasi
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
diterimanya pernyataan cidera janji oleh Penerbit Obligasi.
Bilamana ddikarenakan satu dan lain hal Perseroan tidak
memperoleh pernyataan efektif atas Pernyaaan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dari OJK alam
jangka waktu lambat 12 (dua belas bulan) sejak Perjanjian
ditandatangani maka Penerbit Obligasi wajib mengembalikan
jumlah total nilai obligasi beserta bunga sebesar 11% (sebelas
persen) per tahun yang dihitung dari berakhirnya Tanggal Jatuh
Tempo yang akan dibayarkan kepada Pembeli Obligasi dalam
jangka waktu 6 (enam) bulan sejak berakhirnya Tanggal Jatuh
Tempo.
Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam
Amandemen Perjanjian tidak dapat dialihkan dan/atau
dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain,
kecuali sebagaimana diatur dalam Perjanjian dan dengan
mengingat peraturan perundangan yang berlaku.
Amandemen Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambah,
baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, kecuali apabila
perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu
perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak dalam
Amandemen Perjanjian ini dengan tidak mengurangi ketentuan
lain dalam Amandemen Perjanjian ini dan peraturan perundangan
yang berlaku, perubahan.penambahan mana hanya dapat
dilakukan selambat-lambatnya sebelum diperolehnya pernyataan
efektif dari OJK.
Apabila salah satu pihak lalai memenuhi sebagaimana mestinya
suatu kewajiban yang timbul karena Obligasi Wajib Konversi atau
berdasarkan Amandemen Perjanjian maka pihak tersebut dianggap
lalai melakukan kewajibannya itu dengan lewatnya waktu saja dan
karenanya tidak diperlukan lagi bukti dan/atau keterangan lain
dalam bentuk apapun juga.
Penerbit Obligasi dengan ini secara tegas mengikat diri (sekarang
untuk di kemudian hari sejak saat seseorang menjadi Pemegang
Obligasi) terhadap Pemegang Obligasi untuk mentaati semua
ketentuan dalam persyaratan-persyaratan Obligasi Wajib Konversi
tersebut di atas dan ketentuan-ketentuan Perjanjian seakan-akan
persyaratan-persyaratan itu dibuat sebagai pengikatan sendiri
antara Penerbit Obligasi dan setiap Pemegang Obligasi.
Jika tanggal-tanggal yang ditetapkan untuk melakukan pembayaran
berdasarkan Amandemen Perjanjian dan Obligasi Wajib Konversi
atau untuk salah satu pihak melakukan tindakan hukum tertentu,
jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran dan/atau
tindakan hukum itu wajib dilakukan pada Hari Kerja sebelumnya.
Amandemen Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi Penerbit
Obligasi dan Pemegang Obligasi atau para pengganti serta
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penerusnya.
Ongkos-ongkos pembuatan Amandemen Perjanjian dan dokumendokumen penjaminan atau perjanjian-perjanjian serta dokumendokumen lain yang berkenaan atau berhubungan dengan
penerbitan Obligasi Wajib Konversi, ongkos-ongkos dan biaya
pelaksanaan dokumen serta perjanjian-Amandemen perjanjian
tersebut baik di luar maupun di dalam badan-badan peradilan
termasuk tetapi tidak terbatas pada bea meterai dan pajak, biaya
faksimili, telepon, kawat pos dan biaya-biaya lainnya yang timbul
sehubungan dengan Perjanjian, serta biaya pengacara (bila ada),
harus ditanggung dan dibayar oleh Penerbit Obligasi.
Hal-hal yang belum cukup atau belum diatur dalam Amandemen
Perjanjian, mengenai Obligasi Wajib Konversi akan diatur dalam
perjanjian tambahan yang dibuat secara tersendiri dan
ditandatangi oleh Penerbit Obligasi dan Pemegang Obligasi serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Amandemen
Perjanjian ini perubahan mana dapat dilakukan selambatlambatnya sebelum diperoleh pernyataan efektif dari OJK.
Hukum yang berlaku dalam Amandemen perjanjian ini adalah
hukum Republik Indonesia dan semua perselisihan antara Para
Pihak dalam Amandemen Perjanjian harus diusahakan untuk
diselesaikan secara musyawarah, dan bilamana tidak dapat
tercapai persesuaian paham, maka perselisihan tersebut diajukan
kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang
merupakan badan peradilan tingkat akhir, dan mengenai Perjanjian
serta semua dokumen dan Amandemen perjanjian lain yang
berhubungan, para pihak memilih domisili hukum yang umum dan
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

-

-

-

PERJANJIAN DENGAN PIHAK BERAFILIASI

PERJANJIAN KERJASAMA
1. Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 06 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H.,
Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan
(Pihak Pertama) dengan Rizkha Dyah Prawesti yang bertindak atas nama PT Lancar Makmur Sentosa (Pihak
Kedua), diubah dengan Addendum I Akta Kesepakatan Bersama tanggal 18 Mei 2017, di antara Suci
Wijayati dan Dinul Ahman yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Djoko Triyono
yang bertindak atas nama PT Lancar Makmur Sentosa (Pihak Kedua), dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:
Ruang Lingkup

-

Para: Pihak mengikatkan diri untuk secara bersama-sama melakukan
pengembangan bidang tanah yang dimiliki oleh Pihak Pertama dengan
membangun proyek Hotel AMMI Cepu yang terletak di Cepu, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah, yaitu tanah-tanah :
 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 701 seluas 2.985m2
 SHM Nomor : 698 seluas 720m2
 SHM Nomor : 1024 seluas 710m2
 SHM Nomor : 1166 seluas 375m2
- Para Pihak sepakat ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama
meliputi pembangunan proyek Hotel AMMI Cepu, pelaksanaan
pembangunan proyek Hotel AMMI dan pengelolaan hotel namun
tidak terbatas melakukan segala hal yang dianggap penting,
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berguna, dan baik Para Pihak dengan cara yang ditentukan oleh
hukum guna kepentingan kesepakatan bersama

Jangka Waktu

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

- Para Pihak sepakat Pihak Pertama akan menyediakan tanah-tanah
dan perizinan-perizinan serta menjadi pengelola untuk proyek Hotel
AMMI Cepu sedangkan Pihak Kedua akan menyediakan sumber
permodalan untuk seluruh proses perencanaan, pembangunan
gedung proyek Hotel AMMI Cepu serta dimana nantinya bangunan
Hotel tersebut akan menjadi milik Pihak Kedua
Perjanjian
:
berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatangani
oleh Para Pihak atau sampai dengan tanggal 18 Juni 2055.
:
Negara Republik Indonesia.
:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
:

Kewajiban
Pihak Pertama

:

Kewajiban:
- Bertanggung jawab atas pengelolaan Hotel AMMI Cepu.
- Menjamin keamanan dan ketentraman setiap Pihak yang bekerja dalam rangka pelaksanaan
pembangunan proyek dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atau turut mempunyai
sebagian maupun seluruh hak atas tanah. Apabila terdapat gangguan, gugatan dan/atau tuntutan dari
pihak manapun yang menyatakan turut mempunyai hak atas bidang tanah maka Pihak Pertama akan
bertanggung jawab dan biaya sendiri secara seketika akan mengambil sikap dan tindakan yang
diperlukan agar gangguan dan/atau gugatan dimaksud dapat diatasi atau diselesaikan.
- Selama masa berlaku Kesepakatan Bersama ini dan/atau masa pengelolaan dan perpanjangannya,
Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan, menjual dan/atau menyewakan sebagian atau
seluruh bidang tanah.
- Mengurus, memperbaharui atau merubah izin-izin yang sudah dimiliki atau mendapat persetujuan
ketetapan rekomendasi maupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pembangunan proyek
Hotel, termasuk pengurusan izin untuk (izin-izin proyek) antara lain :
 Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 Perubahan KLB dan KDB (izin akan dirubah);
 Izin-izin lain yang terkait untuk pelaksanaan proyek;
Dimana izin-izin tersebut nantinya akan diserahkah kepada Pihak Kedua.
Pihak Kedua
Kewajiban:
-

-

-

:

Memastikan bahwa setiap pekerjaan diselenggarakan dengan tingkat efisiensi dan produktivitas
yang tinggi.
Mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani hak dan kewajiban sebagaimana
dirinci dalam Kesepakatan Bersama.
Menyediakan sumber permodalan dan/atau membantu mencari pihak-pihak yang dapat
memberikan pinjaman dalam rangka pembiayaan pembangunan proyek hotel AMMI Cepu dan
pengelolaan hotel AMMI CEPU termasuk dari Bank dan lembaga keuangan baik lokal maupun
internasional.
Bertindak sebagai pengembang atau developer yang memiliki kewenangan untuk menunjuk
kontraktor, arsitek, konsultan maupun tenaga ahli yang akan terlibat dalam proyek Hotel.
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-

Evaluasi atas penggunaan seluruh pendapatan yang berasal dari setiap pendapatan dan pinjaman
yang dilakukan.
Bahwa bangunan hotel AMMI Cepu adalah milik Pihak Kedua.

Keterangan :
Bahwa terhadap tanah-tanah yang menjadi obyek dalam Kesepakatan Bersama tersebut di atas, saat
ini telah dilakukan penurunan hak menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah dilakukan proses
balik nama ke atas nama Perseroan, adapun perubahan-perubahannya adalah sebagai berikut :
a. SHM Nomor : 1024 menjadi SHGB Nomor : 446
b. SHM Nomor : 701 menjadi SHGB Nomor : 447
c. SHM Nomor : 698 menjadi SHGB Nomor : 449
d. SHM Nomor : 1166 menjadi SHGB Nomor : 448
Transaksi pengembangan tanah untuk pembangunan hotel milik Perseroan oleh LMS sebagaimana diatur pada
Akta Kesepakatan Bersama Perseroan dan LMS dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana LMS
adalah Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99% saham serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan
Perseroan.

2. Perjanjian Kerjasama tanggal 03 Maret 2014, yang dibuat oleh dan di antara Rizkha Dyah Prawesti yang
bertindak atas nama PT Lancar Makmur Sentosa (Pihak Pertama) dengan Adrian Bramantyo yang bertindak
atas nama Perseroan (Pihak Kedua), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

Nilai Pekerjaan
Jangka Waktu
Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

-

Pihak: Pertama bermaksud untuk menggunakan jasa Pihak Kedua untuk
menjalankan seluruh kegiatan manajemen operasional atas Properti
Pihak Pertama dengan professional dengan menggunakan Merek Group
Samali Hotels & Resorts
- Pihak Pertama memberikan Pekerjaan kepada dan untuk dilaksanakan
oleh Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang ditunjuk dan ditentukan oleh
Pihak Kedua atas persetujuan Pihak Pertama, dan Pihak Kedua
menerima Pekerjaan dari Pihak Pertama tersebut, untuk diselesaikan
sesuai dengan Perjanjian ini, dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai
berikut:
 Memberikan Layanan Jasa Reservasi dan Promosi;
 Memberikan Layanan Jasa Perekrutan;
 Memberikan Layanan Jasa Pra-Pembukaan;
 Memberikan Layanan Jasa Manajemen;
 Memberikan serta Mengatur Anggaran Pra-Pembukaan;
 Membuat dan Memberikan Rencana Pembukaan;
 Membuat dan Memberikan Pembayaran Pengeluaran PraPembukaan;
 Melakukan Pemeriksaan Serah Terima dan Pemeriksaan Akhir;
 Melakukan Pembukaan Properti;
 Melakukan Pengoperasian Properti;
 Mengatur serta Mengurus Rekening Operasional dan Modal Kerja;
 Memastikan Penerimaan dan Kerjasama Pemilik;
Biaya Manajemen
:
Pokok 2,5% dari Total Pendapatan Hotel per tahun
Pihak Kedua
:
mengikatkan diri untuk menyelesaikan pekerjaan selambatlambatnya pada tanggal 03 Maret 2024
Negara Republik
:
Indonesia.
Pengadilan
: Negeri Jakarta Selatan
:
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Hak dan Kewajiban
Pihak Pertama
a. Hak:
- Pihak Pertama Berhak menerima Pekerjaan sesuai Perjanjian
b. Kewajiban:
- Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran Nilai Pekerjaan sesuai yang telah
disepakati dalam Perjanjian
Pihak Kedua
a. Hak:
- Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Total Harga Nilai Pekerjaan sesuai yang
telah disepakati dalam Perjanjian
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua wajib melakukan Pekerjaan sesuai Perjanjian
Transaksi menggunakan jasa Perseroan untuk menjalankan seluruh kegiatan manajemen operasional atas
Properti LSM sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Kerjasama LMS dan Perseroan dapat dikategorikan
sebagai transaksi afiliasi, dimana LMS adalah Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99% saham serta
terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.
3. Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat oleh dan di antara Yunoviarti
Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Felia Savitri yang bertindak atas
nama PT Go Cell International (“GCI”) (Pihak Kedua), diubah dengan Addendum I Perjanjian Kesepakatan
Bersama tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Suci Wijayati dan Dinul Ahman yang
bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Lola Arieza yang bertindak atas nama PT Go Cell
International (“GCI”) (Pihak Kedua),dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
-

Ruang Lingkup

-

-

Para : Pihak sepakat bahwa ruang lingkup dalam Kesepakatan
Bersama ini meliputi Tanah tempat pelaksanaan Proyek,
pembiayaan Proyek, pelaksanaan pembangunan Proyek,
pengurusan perizinan-perizinan terkait dengan pelaksanaan
Proyek dan penunjukkan Pihak Pertama sebagai pengelola
hotel yang berdiri diatas Tanah setelah Proyek telah selesai
dilaksanakan;
Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan
menyediakan Tanah milik Pihak Pertama dan mengurus
perizinan-perizinan atas pelaksanaan Proyek yang akan
dilaksanakan oleh Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua akan
menyediakan sumber permodalan sekaligus sebagai pelaksana
perencanaan, pembangunan dan pengembang atas Proyek
dimana atas bangunan yang berdiri diatas Tanah menjadi milik
Pihak Kedua;
Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang memiliki
bidang usaha pengelolaan hotel dan sebagai pemilik sah atas 3
(tiga) bidang tanah dengan luas total ±23.536 m2 (dua puluh
tiga ribu lima ratus tiga puluh enam meter persegi) dengan
bukti kepemilikan hak sebagai berikut:
 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00703, seluas 5.575 m2
(lima ribu lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang
terletak di Jalan Diponegoro Lr II/17, Cepu, Jawa Tengah;
 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00704, seluas 3.311 m2
(tiga ribu tiga ratus sebelas meter persegi) yang terletak di
Balun, Cepu, Jawa Tengah.
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 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00705, seluas 14.650 m2
(empat belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi)
yang tereletak di Jalan Blora tegal, Cepu, Jawa Tengah
(untuk selanjutnya disebut “Tanah”)
- Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dalam
hal pembangunan sekaligus sebagai pengembang hotel;
- Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua
sebagai pelaksana pembangunan dan pengembang Tanah;
- Bahwa Pihak Kedua sepakat atas penunjukan Pihak Pertama
sebagai pelaksana pembangunan dan pengembang atas Tanah.
Perjanjian
: berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Perjanjian
ini ditandatangani oleh Para Pihak atau sampai dengan tanggal 20
Mei 2035.
:
Negara Republik Indonesia.
:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

:
Kewajiban
Pihak Pertama
:
Melakukan pengelolaan dan bertanggung jawab atas pengelolaan hotel yang berdiri diatas
Tanah.
Menjamin keamanan dan ketentraman setiap Pihak yang bekerja dalam rangka pelaksanaan
pembangunan dan pengembangan Proyek dari Pihak lain yang menyatakan mempunyai hak
atau turut mempunyai sebagian maupun seluruh hak atas Tanah maupun pelaksanaan Proyek.
Apabila terdapat gangguan, dugaan dan/atau tuntutan dari Pihak manapun yang meyatakan
turut mempunyai hak atas tanah ataupun Proyek maka Pihak Pertama akan bertanggung
jawab dan menggunakan biayanya sendiri secara seketika akan mengambil sikap dan tindakan
yang diperlukan agar gangguan dan/atau gugatan dimaksud dapat diatasi atau diselesaikan.
Selama Kesepakatan Bersama ini masih berlaku dan/atau masa pengelolaan dan
perpanjangannya masih berlaku, Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan, menjual
dan/atau menyewakan sebagian atau seluruh bidang Tanah.
Mengurus, memperbaharui ataupun merubah segala perizinan baik yang telah dimilki
maupun yang belum dimiliki maupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk
pembangunan Proyek, termasuk pengurusan perizinan Proyek antara lain:
 Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 Perubahan KLB dan KDB (apabila diperlukan);
 Izin-izin lain terkait pelaksanaan Proyek.
Yang mana seluruh perizinan tersebut akan diserahkah kepada Pihak Kedua.
Pihak Kedua
:
- Memastikan bahwa setiap pekerjaan yang dilaksanakan diselenggarakan dengan tingkat
efisiensi dan produktivitas yang tinggi.
- Mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani hak dan kewajiban
nya sebagaimana dirinci dalam Kesepakatan Bersama ini.
- Menyediakan sumber permodalan dan/atau membantu mencari pihak-pihak yang dapat
memberikan pinjaman dana dalam rangka pembiayaan pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan Proyek termasuk dari Bank dan lembaga keuangan lokal maupun
internasional lainnya.
- Bertindak sebagai pengembang atau developer yang memilki kewenangan untuk menunjuk
kontraktor, arsitek, konsultan maupun tenaga ahli yang akan terlibat dalam pembangunan
dan pengembangan Proyek.
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- Setiap saat melakukan evaluasi atas penggunaan seluruh pendapatan yang berasal dari
Pinjaman maupun sumber pendapatan lainnya.
- Memiliki dan menguasai bangunan yang berdiri diatas Tanah.
Transaksi pengembangan tanah milik Perseroan untuk pembangunan hotel dilakukan GC I
sebagaimana diatur pada Akta Kesepakatan Bersama Perseroan dan GCI dapat dikategorikan
sebagai transaksi afiliasi, dimana GCI adalah Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99%
saham serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.
4.

Perjanjian Kerjasama Operasional Hotel tanggal 3 Juni 2015, yang dibuat oleh dan di antara
Felia Savitri yang bertindak atas nama PT Go Cell International (Pihak Pertama) dengan Adrian
Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), sebagaimana telah diubah
dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Operasional Hotel tanggal 25 April 2017, yang
dibuat oleh dan di antara Lola Arieza yang bertindak atas nama PT Go Cell International (Pihak
Pertama) dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua),
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

Tujuan Kerjasama

-

Bahwa
: pihak pertama adalah suatu perusahaan yang
menguasai, membangun, dan melengkapi kawasan hotel
beserta bangunan-bangunan dan seluruh fasilitas-fasilitasnya
yang berada di kelurahan balun, kecamatan cepu, blora, jawa
tengah yang bernama hotel arum dan hotel allium yang
dikuasai berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat dan
ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 20 Mei 2015.
- Bahwa pihak kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak di
bidang manajemen pengelolaan hotel yang telah memiliki
pengalaman dalam teknis pengelolaan hotel termasuk namun
tidak terbatas pada menganalisa operasional hotel, membuat
anggaran pembukaan hotel baru, merekrut dan melatih staff
karyawan hotel, menjalankan pengoprasian rutin hotel,
melakukan kegiatan-kegiatan promosi hotel.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 1 kesepakatan bersama yang
telah ditandatangani dan disepakati oleh para pihak tertanggal
20 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut para pihak sepakat
bahwa pengelolaan atas hotel yang didirikan diatas tanah
setelah proyek dilaksanakan oleh pihak kedua akan
dilaksanakan oleh pihak pertama.
- Pihak pertama dengan ini sepakat untuk menunjuk pihak kedua
sebagai pihak kedua sebagai pihak yag akan menjalankan
seluruh kegiatan manajemen operasional hotel dengan
ketentuan-ketentuan dan kesepakatan-kesepakatan yang
disetujui para pihak dan pihak kedua menerima atas
penunjukan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat 2 kesepakatan bersama yang
telah di tandatangani dan disepakati oleh para pihak tertanggal
20 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:
- Para pihak sepakat bahwa terkait dengan syarat dan ketentuan
atas pengelolaan hotel sebagaiman dimaksud dalam pasl 11
ayat 1 kesepakatan bersama ini akan diatur di dalam suatu
perjanjian khusus yang akan ditandatangani dan disepakati
oleh para pihak.
- Maka para pihak bertindak sebagaimana tersebut diatas
sepakat dan setuju untuk membuat suatu perjanjian kerjasama
operasional hotel (perjanjaian) dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut.
Para pihak
: bertindak sebagaimana tersebut diatas dalam surat
perjanjian ini dengan mengikatkan diri atas pengelolaan hotel.
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Jangka Waktu

Pembagian Hasil

Pengalihan
Hak
Dan Kewajiban
Penyelesaian
perselisihan dan
domisili hukum

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

Perjanjian
: berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian dan
berlaku untuk jangka waktu 20 (dua) puluh tahun sejak perjanjian,
yaitu sampai dengan tanggal 03 Juni 2035
- Pihak: pertama akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar
perolehan keuntungan bersih pada hotel setiap bulannya
setelah dipotong dengan biaya-biaya operasional hotel.
- Pihak kedua akan mendapatkan bagian keuntungan sebesar
4.5% (empat koma lima persen) dari total pendapatan
operasional hotel setiap bulannya
Para pihak
: dilarang untuk mengalihkan dan atau memindahkan
sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya sebagaimana dirinci
dalam perjanjian initanpa kesepakatan para pihak.
Perjanjian
:
ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum
yang berlaku di negara republik indonesia..
Apabila pada kemudian hari terdapat perselisihan diantara
para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan ini secara kekluargaan dan atas dasar musyawarah
mufakat.
Apabila tidak tercapai mufakat maka para pihak sepakat
perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak akibat atau
terkait dengan atau sehubungan dengan perjanjain ini,
termasuk setiap sengketa mengenai keberadaannya,
keabsahannya harus diteruskan kepada dan diselesaikan oleh
sesuatu badan arbitrase yang ditetapkan berdasarkan aturanaturan badan arbitrase nasional indonesia.
Negara Republik
:
Indonesia.
Pengadilan
: Negeri Jakarta Selatan

:
Kewajiban
Pihak Pertama
:
Hak :
- Melakukan evaluasi atas penggunaan seluruh pendapatan yang berasal dari pendapatan
operasional dan seluruh pinjaman yang diperoleh guna pelaksanaan operasional Hotel.
- Mendapat pembagian hasil yang menjadi haknya sebagaimana disebutkan didalam Pasal
5 Perjanjian ini.
Kewajiban :
- Mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini dan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani hak dan kewajiban
sebagaimana dirinci dalam perjanjian ini.
- Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk merubah dan atau menambahkan merek
dagang dan logo pada Hotel tersebut.
- Memperoleh suatu manajemen dan pengoperasian Hotel yang baik oleh Pihak Kedua
berdasarkan Perjanjian sesuai dengan standar prosedur yang berlaku
:
Pihak Kedua
Hak :
- Merubah dan atau menambahkan merek dagang dan logo pada Hotel tersebut.
- Melakukan perencanaan, pembangunan, pengelolaan keuangan, jasa pelayanan service,
penyewaan, dan penerimaan hasil penyewaan atas ruang-ruang yang disewakan pada
Hotel serta berhak untuk menunjuk Pihak-pihak lain maupun tenaga ahli dalam
pengelolaan dan manajemen hotel dengan atau tanpa persetujuan dari Pihak Pertama
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Kewajiban :
- Menjaga bangunan hotel dalam keadaan terawatt dan melakukan pekerjaan renovasi hotel
serta menyediakan pembiayaan atas perawatan dan renovasi.
- Membuat laporan bulanan terhadap pembangunan bulanan (monthly progress report) atas
pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan Hotel.
- Menyusun dan merencanakan konsep pengelolaan Hotel dengan spesifikasi, fasilitas desain
dan arsitektural yang telah disetujui Para Pihak.
- Bertanggung jawab untuk memastikan target pemenuhan pengelolaan Hotel yang telah
disepakati Para Pihak.
- Memastikan bahwa setiap pekerjaan diselenggarakan dengan tingkat efisiensi dan
produktivitas yang tinggi.
- Mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini dan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalani hak dan kewajiban
sebagaimana dirinci dalam Surat Perjanjian ini.
Transaksi menggunakan jasa Perseroan untuk menjalankan seluruh kegiatan manajemen
operasional atas Properti GCI sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Kerjasama Operasional
GCI dan Perseroan dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana GCI adalah Entitas
Anak Perseroan dengan kepemilikan 99% saham serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan
Perseroan.
5. Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 17 Juni 2013, yang dibuat oleh dan di antara Adrian
Bramantyo yang bertindak atas nama PT Dream Food (“DF”) (Pihak Pertama) dengan Yunoviarti
Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), diubah dengan Addendum I
Perjanjian Penggunaan Merek tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Purbo
Wahyono yang bertindak atas nama PT Dream Food (Pihak Pertama) dengan Dinul Ahman dan
Suci Wijayati, yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua) dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

a. Bahwa
: Pihak Pertama adalah pemilik merek “Paris Lyon”
yang telah didaftarkan oleh Pihak Pertama Kepada
Direktorat Jendral Hak Atas Kekayaan Intelektual.
b. Bahwa pihak kedua merupakan suatu perusahan yang
bergerak dalam bisnis perhotelan (operator Hotel).
c. Bahwa pihak kedua bermaksud untuk menggunakan merk
“Paris Lyon” beserta berbagi kelengkapan legalitas merk
untuk menjalankan kegiatan penjualan makanan dan
minuman di hotel Allium Tanggerang yang dikelola oleh
pihak kedua ( untuk selanjutnya disebut “allium
Tangerang”).
d. Bahwa pihak pertama bersedia untuk memberikan hak
pengguna merk “Paris Lyon” kepada pihak kedua secara
Cuma-Cuma tanpa dibebankan biaya apapun”.

Jangka Waktu

Para pihak
: sepakat bahwa perjanjian ini berlaku 10 (sepuluh)
tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini atau sampai
dengan tanggal 17 Juni 2023.
- Pihak: pertama menjamin bahwa pihak pertama adalah
pemilik merk yang sah.
- Pihak pertama menjamin bahwa merk yang didaftarkan oleh
pihak pertama telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Pihak pertama menjamin bahwa merk tersebut belum
pernah digunakan kepada pihak manapun selain kepada
pihak kedua beserta anak perusahaan dan/atau afiliasi
afiliasi pihak kedua

Jaminan
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-

Penyelesain
Perselisihan

Pihak kedua menjamin bahwa pihak kedua merupakan suatu
badan hukum yang sah untuk menggunakan merk.
- Pihak kedua menjamin bahwa pihak kedua tidak akan
menyalahgunakan penggunaan merk berdasarkan klasifikasi
merk.
:
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

:
Hak dan Kewajiban
Pihak Pertama
:
a. Hak
- Pihak Pertama berhak memberikan peringatan kepada Pihak Kedua dalam hal Pihak
Kedua tidak menggunakan Merek sesuai dengan klasifikasi pendaftaran Merek.
- Pihak Pertama berhak menerima pemberitahuan dari Pihak Kedua bahwa Merek telah
mulai digunakan
b. Kewajiban
- Pihak Pertama wajib menyerahkan seluruh salinan dokumen yang berhubungan
dengan Merek kepada Pihak Kedua.
- Pihak Pertama berhak menerima pemberitahuan dari Pihak Kedua bahwa Merek telah
mulai digunakan.
Pihak Kedua
:
a. Hak
- Pihak Kedua berhak menerima informasi mengenai Merek yang sudah didaftarkan
oleh Pihak Pertama.
- Pihak Kedua berhak menerima seluruh salinan dokumen yang berhubungan dengan
Merek dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua berhak mendapatkan salinan Sertifikat Merek dari Pihak Pertama dalam
hal Sertifikat Merek telah terbit dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual
(Dirjen HKI)
- Pihak Kedua berhak mendapatkan izin dari Pihak Pertama untuk penggunaan Merek
pada bagi hotel lain yang dikelola oleh Pihak Kedua dengan memberikan
pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
b. Kewajian
- Pihak Kedua wajib memberikan Merek sesuai dengan klasifikasi pendaftaran Merek.
- Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan bahwa Merek akan digunakan oleh
Pihak Pertama.
Transaksi menggunakan merek “Paris Lyon” milik DF oleh Perseroan sebagaimana diatur pada
Akta perjanjian penggunaan Merek antara DF dan Perseroan dapat dikategorikan sebagai
transaksi afiliasi, dimana DF adalah Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99% saham
serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan, karena transaksi tersebut merupakan
transaksi menggunakan merek “Paris Lyon” milik DF yang merupakan kegiatan usaha utama DF
yaitu jasa restoran dimana Perseroan menggunakan merk “Paris Lyon” beserta berbagi
kelengkapan legalitas merk untuk menjalankan kegiatan penjualan makanan dan minuman di
hotel Allium Tanggerang yang dikelola oleh Perseroan.

PERJANJIAN SEWA MENYEWA
1.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 09 Januari 2017, yang dibuat oleh
dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak
Pertama) dengan Rizkha Dyah Prawesti yang bertindak atas nama PT Lancar Makmur
Sentosa (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermateri cukup, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
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Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata
Pembayaran

Cara

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Penyelesaian

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3 di ITS
Office Tower, yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km.
18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan lantai 3
2
ITS Office Tower seluas ± 39,5 m kepada Pihak Kedua; dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa lantai 3
2
ITS Office Tower Seluas ± 39,5 m dari Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal 09 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 19
Januari 2020.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta empat
ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah
termasuk di dalamnya biaya service charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua
setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000 (sembilan puluh
empat juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Pihak Pertama
dengan cara transfer rekening antar bank ke bank BNI
Cabang Gambir dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan langsung
ke bagian keuangan Perseroan.
- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur dan/atau
hari libur nasional)
- Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan delam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau pihak
lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Perselisihan
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian
ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b.

Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Kedua.
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Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal
1 Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b.

Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini kepada
Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib
mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut yang dapat
dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff Pihak Kedua.

Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Sewa
Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan LMS selaku
penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana LMS adalah Entitas Anak
Perseroan dengan kepemilikan 99% saham serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan
Perseroan.
2.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 09 Januari 2017, yang dibuat oleh
dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak
Pertama) dengan Felia Savitri yang bertindak atas nama PT GO Cell International (Pihak
Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3 di ITS
Office Tower, yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu
Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar
Minggu, Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan lantai
2
3 ITS Office Tower seluas ±39,5 m kepada Pihak Kedua;
dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa lantai 3
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2

ITS Office Tower Seluas ±39,5 m dari Pihak Pertama.
Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata
Pembayaran

Cara

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal 09 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal
019 Januari 2020.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
sudah termasuk di dalamnya biaya service charge, PPN dan
PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua
setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000 (sembilan puluh
empat juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada Pihak
Pertama dengan cara transfer rekening antar bank ke bank
BNI Cabang Gambir dengan No. 2222088821 rekening atas
nama Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.
- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur dan/atau
hari libur nasional)
- Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan delam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau pihak
lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian
:
Perselisihan
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua
tidak melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut
tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua
tidak memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Perjanjian ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b.

Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau
gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu
atau turut mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di
Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
-

Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau
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-

b.

gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu
atau turut mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik
tersebut menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.

Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa
mematuhi tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan
Area Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut
ganti rugi kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul
akibat kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak
Kedua wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya
tersebut yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua
atau staff Pihak Kedua.

Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Sewa
Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan GCI selaku
penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana GCI adalah Entitas Anak
Perseroan dengan kepemilikan 99% saham serta terkonsolidasi dalam laporan keuangan
Perseroan.
3.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 10 Januari 2017, yang telah diubah
dengan Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 16 Januari 2017,
dibuat oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan
(Pihak Pertama) dengan Lies Yuwati yang bertindak atas nama PT Dream Food (Pihak
Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

Obyek Perjanjian

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3 di
ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya Pasar
Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang Perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan
sebagian dari sebidang ruangan pada Lantai 3 ITS
2
Office Tower seluas ± 39,5 m kepada Pihak Kedua;
dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
sebagian dari sebidang ruangan pada Lantai 3 ITS
2
Office Tower seluas ± 39,5 m dari Pihak Pertama.
- Obyek yang diperjanjikan di dalam Perjanjian ini
adalah sebagian dari sebidang ruangan di Lantai 3 ITS
2
Office Tower seluas ± 39,5 m yang beralamat di Jl.
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Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Raya Pasar Minggu Km. 18, Jakarta Selatan. (untuk
selanjutnya disebut “Area Sewa”)
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 10 Januari 2017 dan berakhir
pada tanggal 09 Januari 2020.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran Nilai Sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp.25.000.000 (dua
puluh lima juta Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan
cara transfer rekening antar bank ke bank BNI Cabang
Gambir dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yang dapat dibayarkan
langsung ke bagian Keuangan Perseroan.
- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
- Jam: 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan delam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian
:
Perselisihan
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian
ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.

b. Kewajiban:
Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari PIhak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
-

Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
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-

b.

mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.
Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua
wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut
yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff
Pihak Kedua.

Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta
Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS
Tower dan DF selaku penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi,
dimana DF adalah Entitas Anak Perseroan dengan kepemilikan 99% saham serta
terkonsolidasi dalam laporan keuangan Perseroan.

4.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 11 Januari 2016, yang dibuat
oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan
(Pihak Pertama) dengan Cep Rahman yang bertindak atas nama PT Cakrawala
Permai Prima (“CPP”)(Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai
25 di ITS Office Tower, yang terletak di Jalan
Raya Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten
Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota
administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan
yang bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk
menyewakan lantai 25 ITS Office Tower seluas
±1.150,12 m2 kepada Pihak Kedua; dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
lantai 25 ITS Office Tower seluas ±20 m2 dari
Pihak Pertama.
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Jangka Waktu

:

Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 dan
berakhir pada tanggal 09 Januari 2019.

Nilai Sewa

:

Rp. 8.280.864.000 (delapan miliar dua ratus
delapan puluh juta delapan ratus enam puluh
empat ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.

Tata Cara Pembayaran

:

Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh
Pihak Kedua setiap tahunnya sebesar Rp.
2.760.288.000 (dua miliar tujuh ratus enam puluh
juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah)
kepada Pihak Pertama dengan cara transfer
rekening antar bank ke bank BNI Cabang Gambir
dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan PT Salimas Bersama.

Jam Operasional

:

- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
- Jam : 08.00-19.00 WIB

Pengalihan

:

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk
menyewakan
(mengontrakan)
dan/atau
mengalihkan delam bentuk apapun objek dari
perjanjian ini kepada orang atau pihak lain, baik
untuk sebagian maupun seluruhnya.

Penyelesaian
Perselisihan
Hak dan Kewajiban
Pihak Pertama

:

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

:
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a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak
Kedua tidak melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali
berturut-turut tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak
Kedua tidak memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya
berdasarkan Perjanjian ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih
dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan
sebagaimana peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di
Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau
gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih
dahulu atau turut mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik
di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik
tersebut menjadi tanggung jawab dari Pihak Kedua.
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Pihak Kedua
a. Hak:
Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua
wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut
yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff
Pihak Kedua.
Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian
Sewa Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan
CPP selaku penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, pada saat
transaksi ini dilakukan CPP adalah salah satu pemegang saham Perseroan.

5.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 08 Februari 2016, yang dibuat oleh
dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak
Pertama) dengan Ivada L Santoso yang bertindak atas nama PT Anugerah Berkah Madani
Tbk (“ABM”) (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup
: - Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3 di
ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya Pasar
Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ± 39,5 m kepada
Pihak Kedua; dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ± 39,5 m dari Pihak
Pertama.
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Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Jam Operasional

:

Pengalihan

:

Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun terhitung
sejak tanggal 11 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal
09 Januari 2019.
Rp. 284.400.000 (dua ratus delapan puluh empat juta
empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service charge,
PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000 (sembilan
puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) kepada
Pihak Pertama dengan cara transfer rekening antar bank
ke bank BNI Cabang Gambir dengan No. 2222088821
rekening atas nama Perseroan atau secara cash yag
dapat dibayarkan langsung ke bagian keuangan PT
Salimas Bersama.
- Hari
: Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
- Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan delam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau pihak
lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan :
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian
ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b.

Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Kedua.

Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
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-

b.

Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.

Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua
wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut
yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff
Pihak Kedua.

Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Sewa
Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan ABM selaku
penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini
dilakukan Perseroan dan ABM mempunyai pemegang saham yang sama yaitu PT Saligading
Bersama.
6.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 16 Januari 2017, yang dibuat oleh dan
di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama)
dengan Ferly Aulia Supriady yang bertindak atas nama PT Samali Catering Services
(“SCS”)(Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermateri cukup, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Ruang Lingkup

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 26 di
ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya Pasar
Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan
2
lantai 26 ITS Office Tower seluas ±1.169,34 m
kepada Pihak Kedua; dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 26 ITS Office Tower seluas ±1.169,34 m dari
Pihak Pertama.

Jangka Waktu

:

Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 11 Januari 2016 dan berakhir
pada tanggal 09 Januari 2019.

Nilai Sewa

:

Rp. 8.419.248.000 (delapan miliar empat ratus
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sembilan belas juta dua ratus empat puluh delapan
ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah
termasuk di dalamnya biaya service charge, PPN dan
PPh.
Tata Cara Pembayaran

:

Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 2.806.416.000 (dua
miliar delapan ratus enam juta empat ratus enam
belas ribu Rupiah) kepada Pihak Pertama dengan cara
transfer rekening antar bank ke bank BNI Cabang
Gambir dengan No. 2222088821 rekening atas nama
Perseroan atau secara cash yag dapat dibayarkan
langsung ke bagian keuangan Perseroan.

Jam Operasional

:

- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
- Jam : 08.00-19.00 WIB

Pengalihan

:

Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan delam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.

Penyelesaian Perselisihan :
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian
ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b.

Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
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menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b.

Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua
wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut
yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff
Pihak Kedua.

Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Sewa
Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan SCS selaku
penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini
dilakukan Direktur Utama Perseroan adalah komisaris dari SCS.
7.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 22 Februari 2016, yang dibuat oleh
dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak
Pertama) dengan Dinul Ahman yang bertindak atas nama PT Saligading Madani (“SM”)
(Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3 di
ITS Office Tower, yang terletak di Jalan Raya Pasar
Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota administrasi Jakarta
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan
2
lantai 3 ITS Office Tower seluas ±39,5 m kepada
Pihak Kedua; dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
2
lantai 3 ITS Office Tower Seluas ± 39,5 m dari Pihak
Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 22 Februari 2016 dan berakhir
pada tanggal 22 Februari 2019.
Rp. 284.400.000,00 (dua ratus delapan puluh empat
juta empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000,00
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Jam Operasional

:

Pengalihan

:

(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah)
kepada Pihak Pertama dengan cara transfer rekening
antar bank ke bank BNI Cabang Gambir dengan No.
2222088821 rekening atas nama Perseroan atau
secara cash yag dapat dibayarkan langsung ke bagian
keuangan Perseroan.
- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
- Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan :
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian
ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b.

Kewajiban:
Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Kedua.
-

Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b.

Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
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-

Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua
wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut
yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff
Pihak Kedua.

Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Sewa
Menyewa ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan SM selaku
penyewa, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini
dilakukan SM adalah pemegang saham SGB dimana SGB adalah pemegang saham dari
Perseroan.
8.

Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 09 Januari 2017, yang dibuat oleh dan
di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama)
dengan Fiskarani Susanti yang bertindak atas nama PT Samali Hotel Internasional (“SHI”)
(Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa

:

Tata Cara Pembayaran

:

Jam Operasional

:

- Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah lantai 3 di
ITS Office Tower, yang terletak di jalan raya pasar
minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan
Pasar Minggu, Kota administrasi Jakarta Selatan,
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Bahwa Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang
bergerak di bidang jasa perhotelan;
- Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menyewakan
sebagain dari sebidang ruangan pada lantai 3 ITS
2
Office Tower seluas ±39,5 m kepada Pihak Kedua;
dan
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menyewa
sebagain dari sebidang ruangan pada lantai 3 ITS
2
Office Tower Seluas ±39,5 m dari Pihak Pertama.
Perjanjian ini dibuat untuk waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017 dan berakhir
pada tanggal 09 Februari 2020.
Rp. 284.400.000,00 (dua ratus delapan puluh empat
juta empat ratus ribu Rupiah) untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun sudah termasuk di dalamnya biaya service
charge, PPN dan PPh.
Pembayaran nilai sewa wajib dibayarkan oleh Pihak
Kedua setiap tahunnya sebesar Rp. 94.800.000,00
(sembilan puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah)
kepada Pihak Pertama dengan cara transfer rekening
antar bank ke bank BNI Cabang Gambir dengan No.
2222088821 Rekening atas nama Perseroan atau
secara cash yag dapat dibayarkan langsung ke bagian
Keuangan Perseroan.
- Hari : Senin-Jum’at (tidak termasuk hari libur
dan/atau hari libur nasional)
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Pengalihan

:

- Jam : 08.00-19.00 WIB
Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk menyewakan
(mengontrakan) dan/atau mengalihkan dalam bentuk
apapun objek dari Perjanjian ini kepada orang atau
pihak lain, baik untuk sebagian maupun seluruhnya.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Penyelesaian Perselisihan :
Hak dan Kewajiban
:
Pihak Pertama
a. Hak:
- Mendapatkan pembayaran Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Perjanjian ini dari Pihak Kedua;
- Mendapatkan data identitas seluruh karyawan Pihak Kedua;
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
melakukan pembayaran biaya utilitas selama 2 (dua) kali berturut-turut tanpa
memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu; dan
- Memutus aliran listrik dan/atau telepon dan/atau air apabila Pihak Kedua tidak
memanfaatkan Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan Perjanjian
ini tanpa memerlukan pemberitahuan terlebih dahulu.
b. Kewajiban:
- Memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan sebagaimana
peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini di Area Sewa;
- Memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai ha katas Area Sewa tersebut; dan
- Melakukan pemasangan saluran komunikasi telpon, air bersih dan listrik di Area
Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut menjadi
tanggung jawab dari Pihak Kedua.
Pihak Kedua
a. Hak:
- Melakukan kegiatan di Area Sewa sebagaimana peruntukannya berdasarkan
Pasal 1 Ayat 2 Perjanjian ini;
- Mendapatkan jaminan dari Pihak Pertama bahwa selama Perjanjian ini
berlangsung Pihak Kedua tidak akan mendapatkan tuntutan dan/atau gangguan
dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut
mempunyai hak atas Area Sewa tersebut; dan
- Mendapatkan untuk pemasangan saluran komunikasi telepon, air bersih dan
listrik di Area Sewa dan biaya pemakaian telepon, air bersih dan listrik tersebut
menjadi tanggung jawab dari Pihak Pertama.
b. Kewajiban:
- Pihak Kedua dan/atau staff dari Pihak Kedua wajib untuk senantiasa mematuhi
tata tertib dan peraturan-peraturan yang berlaku di Area Sewa;
- Membayar Nilai Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini
kepada Pihak Pertama;
- Memelihara dan merawat Area Sewa dengan sebaik-baiknya, serta menjaga
kebersihan di seluruh area ITS Office Tower;
- Menyerahkan data identitas seluruh karyawannya kepada Pihak Pertama;
- Memanfaatkan Area Sewa sesuai peruntukannya berdasarkan Pasal 1 Ayat 2
Perjanjian ini; dan
- Bertanggung jawab serta bersedia untuk melakukan ganti rugi atas segala
kehilangan dan kerusakan terhadap Area Sewa dan/atau kerugian/kehilangan
terhadap peralatan/investasi milik Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang
menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan/atau yang berada di kawasan Area
Sewa, dengan tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk menuntut ganti rugi
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kepada Pihak Kedua terhadap segala sesuatu kerugian yang timbul akibat
kelalaian Pihak Kedua dan/atau tenaga kerja Pihak Kedua dan Pihak Kedua
wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama atau pihak lainnya tersebut
yang dapat dibuktikan merupakan akibat dari kelalaian Pihak Kedua atau staff
Pihak Kedua.
Transaksi Sewa Menyewa ITS Office Tower sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Sewa Menyewa
ITS Office Tower antara Perseroan selaku pemilik ITS Tower dan SHI selaku penyewa, dapat
dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini dilakukan Perseroan adalah
pemegang saham SHI.

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI MERK
1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Merek tanggal 10 Februari 2017, yang dibuat oleh dan di antara Cep Rahman
yang bertindak atas nama PT. Cakrawala Permai Prima (Pihak Pertama) dengan Yunoviarti Risawardhani
yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
-

Ruang Lingkup

-

-

-

Pembayaran

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

Bahwa
: Pihak Pertama adalah pemilik sah atas merek-merek sebagai tersebut
di bawah ini;
Bahwa Pihak Kedua merupakan siatu perusahaan yang bergerak pada usaha
perhotelan;
Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk membeli Merek Pihak Pertama bersama
dengan berbagai kelengkapan dan legalitas Merek;
Bahwa Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri untuk menjual dan oleh
karena itu memberikan hak untuk membeli kepada Pihak kedua, yang
menerangkan berjanji dan mengikat diri menerima hak yang diberikan oleh
Pihak Pertama tersebut, untuk membeli Merek;
Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama akan melakukan jual beli Merek
kepada Pihak Kedua, sehingga seluruh hak dan kewajiban atas peralihan hak
dan kewajiban atas Merek beralih kepada Pihak Kedua.
Para
: Pihak sepakat bahwa harga yang disepakati untuk pembelian Merek
adalah sebesar Rp. 1.000.000,. (satu juta Rupiah) per Merek dan per kelas,
sehingga harga Merek keseluruhan adalah sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan
belas juta Rupiah);
Para Pihak sepakat bahwa harga Merek akan dibayarkan oleh Pihak Kedua
Negara: Republik Indonesia
Pengadilan
:
Negeri Jakarta Selatan

:
Hak
dan
Kewajiban
Pihak Pertama
:
a. Hak:
- Berhak menerima pembayaran harga Merek atas penjualan Merek kepada Pihak Kedua.
b. Kewajiban:
- Menyerahkan seluruh dokumen yang behubungan dengan Merek kepada Pihak Kedua;
- Menyerahkan Sertifikat Merek kepada Pihak Kedua;
-

Menyerahkan Sertifikat Merek dalam hal Sertifikat Merek telah terbit dari Direktorat
jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) kepada Pihak Kedua;
Memberikan bantuan kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengalihan hak Mereka kepada
Pihak Kedua dalam hal Pihak kedua mendapatkan kesulitan dalam pengurusan pengalihan
hak Merek.
:
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Pihak Kedua
a. Hak:
- Menerima seluruh dokumen yang berhubungan dengan Merek dari Pihak Pertama;
- Menerima Sertifikat Merek dari Pihak Pertama;
- Menerima Sertifikat merek dari Pihak Pertama dalam hal Sertifikat Merek telah terbit dari
Direktorat jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- Menerima bantuan dari Pihak Pertama untuk melakukan pengalihan hak Mereka kepada
Pihak Kedua dalam hal Pihak Kedua mendapatkan kesulitan dalam pengurusan pengalihan
hak Merek.
b. Kewajiban:
- Melakukan pembayaran Harga Merek atas pembelian Merek kepada Pihak Pertama.
Obyek Perjanjian Pengikatan Jual Beli
No.

Merek

Tanggal
Pendaftaran
02-Nov-10

No Agenda

Kelas

Keterangan

1.

Samali
Services

J002010034305

35

Samali

05-Apr-13

J002013015512

43

3.

Samali

06-Mar-14

J002014009677

35

4.

Samali Hotels

19-Jul-11

J002011028459

35

5.

06-Mar-14

J002014009675

43

6.

Samali Hotels &
Resorts
Allium

19-Jul-11

J002011028461

35

7.

Allium Hotel

08-Des-11

J002011050268

35

8.

Allium Hotel

06-Mar-14

J002014009680

43

9.

Hotel Ammi

19-Jul-11

J002011028463

35

10.

Hotel Ammi

06-Mar-14

J002014009673

43

11.

EMAB

06-Mar-14

J002014009670

43

12.

Arum Hotel

09-Mar-11

J002011018154

43

13.

Ammi Residence

06-Mar-14

J002014009667

43

14.

Ammi Residence

15-Apr-15

J002015015684

43

15.

Ammi Residence

15-Apr-15

J002015012683

36

16.

Ammi Residence

15-Apr-15

J002015015682

37

17.

Ammi Residence

15-Apr-15

J002015015681

35

18.

Ammi Residence

15-Apr-15

D002015015686

16

Sertifikat Merek No.
IDM000351544 tanggal 2
April 2012
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat Merek No.
IDM000380257
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses
Sertifikat masih dalam
proses

2.

Hotel
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Keterangan :
Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 April 2017, yang menerangkan bahwa proses
pendaftaran merk-merk yang menjadi obyek Perjanjian Pengikatan Jual Beli Merk tanggal 10 Februari
2017 saat ini masih dalam tahap pendaftaran pencatatan merek pada Direktorat Jendral Hak
Kekayaan Intelektual. Adapun terhadap tanggung jawab atas segala biaya pembuatan dan
penandatanganan perjanjian serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian, berdasarkan Pasal 8 ayat
(2) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Merk tanggal 10 Februari 2017, menjadi tanggung jawab pihak
pertama (dhi. PT Cakrawala Permai Prima).
Transaksi jual beli sebagaimana diatur pada Akta jual beli merek antara CPP selaku pemilik merek dan
Perseroan selaku pembeli merek, dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini
dilakukan CPP adalah pemegang saham Perseroan.
PERJANJIAN HUTANG
1. Surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 26 April 2012 yang dibuat oleh dan di antara Andre Legoh
yang bertindak atas nama PT Saligading Bersama (Kreditur) dengan Dra. Winny Aditya Dewi yang
bertindak atas nama Perseroan (Debitur), diubah dengan Adendum I Perjanjian Hutang Piutang
tanggal 18 Mei 2017 yang dibuat oleh dan di antara Laksmi Dyah Anggraini yang bertindak atas nama
PT Saligading Bersama (Kreditur) dengan Dinul Ahman dan Lola Arieza yang bertindak atas nama
Perseroan (Debitur) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jumlah Hutang

:

Tujuan

:

Jangka Waktu

:

Suku Bunga

:

-

Bahwa Kreditur merupakan salah satu pemegang saham
pada Drebitur
Bahwa Debitur adalah suatu perusahaan yang bergerak
dalam bidang pariwisata yaitu sebagai penyedia
kegiatan akomodasi (perhotelan)
Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal
13 Desember 2011, Debitur memiliki hutang kepada
Kreditur dengan total nilai plafond sebesar Rp
2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah), yang
mana sampai dengan Perjanjian ini ditandatangani
Kreditur baru melakukan penyetoran kepada Debitur
sebesar Rp 2.374.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh
puluh empat juta Rupiah)
Bahwa Debitur membutuhkan dana dengan total
nominal plafond sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima
ratus miliar Rupiah) (“Jumlah Hutang”) yang akan
dipergunakan Debitur untuk keperluan Operasional
Perusahaan dan dipergunakan sesuai kebijakan serta
strategi bisnis perusahaan
Bahwa Kreditur telah setuju untuk memberikan
pinjaman secara bertahap kepada Debitur sebesar
Jumlah Hutang sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Rp. 2.374.000.000,- (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat
juta Rupiah)
Para Pihak sepakat bahwa Jumlah Hutang akan digunakan
oleh Debitur untuk keperluan Operasional perusahaan dan
digunakan sesuai kebijakan serta strategi bisnis perusahaan
Debitur wajib melunasi Jumlah Hutang secara bertahap dan
lunas dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak
ditandatanganinya Perjanjian ini atau pada tanggal 26 April
2012
Debitur wajib membayar bunga atas jumlah hutang dengan
tingkat suku bunga tetap sebesar sebesar 6,2% (enam koma
dua persen) per tahun yang dibayarkan setiap bulannya dari
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Kewajiban Debitur

:

Peristiwa Cidera Janji

Pemindahan Hak dan
Kewajiban

:

sisa jumlah hutang terhitung sejak Addendum ini
ditandatangani oleh Para Pihak (“Bunga”).
Melaksanakan setiap dan seluruh kewajibannya
berdasarkan Perjanjian, termasuk membuat dan
menandatangani setiap dokumen, akta dan/atatu
perjanjian sebagaimana disyaratkan oleh Perjanjian
Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur,
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja setelah terjadinya suatu kejadian dimana Debitur
tidak dapat memenuhi satu atau beberapa ketentuanketentuan di dalam Perjanjian atau kontrak dimana
Debitur menjadi pihak di dalamnya
Bertanggung jawab dan wajib membayar setiap dan
seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan
penandatanganan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian
lainnya, dokumen-dokumen dan/atau akta-akta yang
terkait dengan Perjanjian
Membayar setiap dan seluruh pajak-pajak yang
ditimbulkan sehubungan dengan Perjanjian, tepat pada
waktunya dan sebagaimana mestinya berdasarkan
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
Memberitahukan dengan segera kepada Kreditur
tentang:
 Setiap dan seluruh perkara dan/atau perselisihan
yang melibatkan Debitur dengan pihak manapun
juga; dan/atau
 Setiap dan seluruh kejadian kelalaian atau suatu
kejadian yang dengan lewatnya waktu atau
pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi
kejadian kelalaian,
yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang
dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban Debitur
terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian
Mematuhi setiap dan seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjaga agar
setiap dan seluruh hartanya yang berguna untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya selalu dalam
keadaan baik serta melaksanakan usahanya dengan
baik dan secara efisien
Kelalaian Debitur untuk melakukan pembayaran secara
tepat waktu atas setiap dan seluruh Jumlah Hutang dan
wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur pada
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian
Kelalaian Debitur untuk melaksanakan satu atau lebih
kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian
Dalam hal satu atau lebih pernyataan, keterangan atau
dokumen yang diberikan sehubungan dengan Perjanjian
ini dan/atau perubahan dan/atau penambahannya,
termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal
sebagaimana dirinci Pasal 5 Perjanjian, ternyata tidak
benar dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan
dan/atau menimbulkan pengertian yang berbeda
Debitur tidak dapat memindahkan hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sebagian atau
seluruhnya pada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan
tertulis terlebih dahulu dari Kreditur
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-

Hukum Yang Mengatur

:

Penyelesaian Sengketa

:

Kreditur dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu
kepada Debitur dapat memindahkan hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sebagian atau
seluruhnya pada pihak ketiga lainnya
Perjanjian, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat
yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum
Negara Republik Indonesia
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat
Perjanjian
dan/atau
pelaksanaannya
dan/atau
pengakhirannya/berakhir, akan diselesaikan oleh Para Pihak
secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, apabila
setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak masih belum
dapat mencapai suatu kata mufakat, maka Para Pihak
sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh
perselisihan yang timbul sebagai akibat Perjanjian dan/atau
pelaksanaannya dan/atau pengakhiran/berakhirnya melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa mengurangi hak
dan wewenang Kreditur untuk mengajukan tuntutan hukum
terhadap Debitur dihadapan pengadilan-pengadilan lainnya,
baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik
Indonesia

Transaksi perjanjian hutang sebagaimana diatur pada Surat Perjanjian Hutang antara Perseroan dan
SGB, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini dilakukan SGB
merupakan pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan mayoritas.
2. Surat Pengakuan Hutang tanggal 16 Januari 2012, yang dibuat oleh dan di antara Dra. Winny Aditya
Dewi yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Yogi Djoko Sugiharto yang
bertindak atas nama PT Kaidi Indojaya (“KI”)(Pihak Kedua), diubah dengan Addendum I Surat
Pengakuan Hutang tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Dinul Ahman dan Lola Arieza
yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Yogi Djoko Sugiharto yang bertindak
atas nama PT Kaidi Indojaya (Pihak Kedua)dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

-

-

Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak di
bidang pariwisata yaitu sebagai penyedia kegiatan
akomodasi (perhotelan)
Pihak Kedua adalah salah suatu perusahaan yang bergerak
dalam bidang properti
Pihak Pertama memerlukan dana dengan total nilai plafond
sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang akan
dipergunakan Pihak Pertama untuk keperluan operasional
perusahaan dan digunakan sesuai kebijakan serta strategi
bisnis perusahaan

-

Nilai Hutang
Jangka Waktu
Bunga

:
:
:

Pihak Kedua bersedia memberikan dana kepada Pihak
Pertama dengan total nilai plafond sebesar Rp.
2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) yang akan diberikan
secara bertahap kepada Pihak Pertama
Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)
Selambat-lambatnya bulan Januari 2018
Pihak Pertama wajib membayar bunga atas Jumlah Hutang
dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6.2% (enam koma dua
persen) per tahun dari sisa Jumlah Hutang terhitung sejak
Addendum ini ditandatangani oleh Para Pihak (“Bunga”)
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Pengakhiran

:

Biaya

:

Ketentuan Lainnya

:

Pihak Pertama sepakat bahwa Surat Hutang ini dapat diputuskan
secara sepihak oleh Pihak Kedua tanpa diperlukan surat
peringatan apapun apabila Pihak Pertama melakukan hal-hal
sebagai berikut:
Pihak Pertama melanggar dan/atau tidak melaksanakan
salah satu atau sebagian atau keseluruhan ketentuan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Hutang ini.
Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan
Pasal 1266 KUHPerdata, sepanjang mengenai diperlukannya
keputusan hakim untuk mengakhiri Surat Hutang ini.
Seluruh biaya penagihan hutang apabila ada sebagaimana
dimaksud dalam Surat Hutang ini, termasuk biaya juru sita dan
biaya-biaya kuasa Pihak Kedua untuk menagih hutang tersebut,
menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan oleh Pihak Pertama.
Bilamana salah satu pihak meninggal dunia atau
dibubarkan, maka Surat Hutang ini tetap berlaku dan
mengikat para ahli warisnya atau pihak yang menurut
hukum wajib meneruskan hak dan kewajiban dari pihak
yang meninggal dunia atau dibubarkan tersebut
Hal-hal yang belum diiatur atau cukup diatur dalam Surat
Hutang akan diselesaikan lebih lanjut secara musyawarah
mufakat antara Para Pihak.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, transaksi pengakuan hutang sebagaimana diatur pada surat Pengakuan
Hutang antara Perseroan dan KI, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat
transaksi dilakukan KI dan Perseroan mempunyai pemegang saham yang sama yaitu PT Saligading
Bersama.
Pada tanggal 18 Mei 2017 dibuat addendum perjanjian hutang antara KI dan Perseroan. Dengan
addendum tersebut, Perseroan wajib membayar bunga atas pinjaman sebesar 6.2% per tahun dari sisa
jumlah hutang dan mulai dibayarkan sejak addendum perjanjian disepakati kedua belah pihak.

3. Perjanjian Hutang Piutang tanggal 20 Januari 2012, yang dibuat oleh dan di antara Cep Rahman yang
bertindak atas nama PT Cakrawala Permai Prima (Kreditur) Dinul Ahman dan Lola Arieza yang
bertindak atas nama Perseroan (Debitur), diubah dengan Addendum I Perjanjian Hutang Piutang
tanggal 18 Mei 2017, yang dibuat oleh dan di antara Cep Rahman yang bertindak atas nama PT
Cakrawala Permai Prima (Kreditur) dengan Dra. Winny Aditya Dewi yang bertindak atas nama
Perseroan (Debitur)dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Jumlah Hutang
Tujuan

:
:

-

Bahwa Debitur adalah suatu perusahaan yang bergerak
dalam bidang pariwisata yaitu sebagai penyedia
kegiatan akomodasi (perhotelan)
Bahwa Debitur membutuhkan dana dengan total
nominal plafond sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan
miliar Rupiah) (“Jumlah Hutang”) yang akan
dipergunakan Debitur untuk keperluan Operasional
perusahaan dan digunakan sesuai kebijakan serta
strategi bisnis perusahaan
Bahwa Kreditur telah setuju untuk memberikan
pinjaman secara bertahap kepada Debitur sebesar
Jumlah Hutang sesuai dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian
Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah)
Para Pihak sepakat bahwa Jumlah Hutang akan digunakan
oleh Debitur untuk keperluan Operasional perusahaan dan
digunakan sesuai kebijakan serta strategi bisnis perusahaan
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Jangka Waktu

:

Suku Bunga

:

Kewajiban Debitur

:

Peristiwa Cidera Janji

Debitur wajib melunasi Jumlah Hutang secara bertahap dan
lunas dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sejak
ditandatanganinya Perjanjian ini atau pada tanggal 20
Januari 2018
Debitur wajib membayar bunga atas Jumlah Hutang dengan
tingkat suku bunga tetap sebesar 6,2% (enam koma dua
persen) per tahun dari Jumlah Sisa Hutang terhitung sejak
Addendum ini ditandatangani oleh Para Pihak (“Bunga”)
Melaksanakan setiap dan seluruh kewajibannya
berdasarkan Perjanjian, termasuk membuat dan
menandatangi setiap dokumen, akta dan/atatu
perjanjian sebegaimana disyaratkan oleh Perjanjian
Wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditur,
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari
kerja setelah terjadinya suatu kejadian dimana Debitur
tidak dapat memenuhi satu atau beberapa ketentuanketentuan di dalam perjanjian atau kontrak dimana
Debitur menjadi pihak di dalamnya
Bertanggung jawab dan wajib membayar setiap dan
seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan
penandatanganan Perjanjian dan perjanjian-perjanjian
lainnya, dokumen-dokumen dan/atatu akta-akta yang
terkait dengan Perjanjian
Membayar setiap dan seluruh pajak-pajak yang
ditimbulkan sehubungan dengan Perjanjian, tepat pada
waktunya, dan sebagaimana mestinya berdasarkan
ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku
Memberitahukan dengan segera kepada Kreditur
tentang:
 Setiap dan seluruh perkara dan/atau perselisihan
yang melibatkan Debitur dengan pihak manapun
juga; dan/atau
 Setiap dan seluruh kejadian kelalaian atau suatu
kejadian yang dengan lewatnya waktu atau
pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi
kejadian kelalaian,
yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang
dapat mempengaruhi pemenuhan kewajiban Debitur
terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian
Mematuhi setiap dan seluruh ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, menjaga agar
setiap dan seluruh hartanya yang berguna untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya selalu
dalam keadaan baik serta melaksanakan usahanya
dengan baik dan secara efisien
-

-

Kelalaian Debitur untuk melakukan pembayaran secara
tepat waktu atas setiap dan seluruh Jumlah Hutang dan
wajib dibayarkan oleh Debitur kepada Kreditur pada
waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian
Kelalaian Debitur untuk melaksanakan satu atau lebih
kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian
Dalam hal satu atau lebih pernyataan, keterangan atau
dokumen yang diberikan sehubungan dengan
Perjanjian ini dan/atau perubahan dan/atau
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Pemindahan Hak dan
Kewajiban

:

Hukum Yang Mengatur

:

Penyelesaian Sengketa

:

penambahannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada
hal-hal sebagaimana dirinci Pasal 5 Perjanjian, ternyata
tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan kenyataan
dan/atau menimbulkan pengertian yang berbeda
Debitur tidak dapat memindahkan hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sebagian atau
seluruhnya pada pihak ketiga lainnya tanpa
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur
Kreditur dengan pemberitahuan tertulis terlebih
dahulu kepada Debitur dapat memindahkan hak dan
kewajibannya berdasarkan Perjanjian, sebagian atau
seluruhnya pada pihak ketiga lainnya
Perjanjian, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat
yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum
Negara Republik Indonesia
Setiap perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat
Perjanjian
dan/atau
pelaksanaannya
dan/atau
pengakhirannya/berakhirnya, akan diselesaikan oleh Para
Pihak secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat,
apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak
dimulainya musyawarah tersebut Para Pihak masih belum
dapat mencapai suatu kata mufakat, maka Para Pihak
sepakat untuk menyelesaikan setiap dan seluruh
perselisihan yang timbul sebagai akibat Perjanjian ini
dan/atau
pelaksanaannya
dan/atau
pengakhiran/berakhirnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, tanpa mengurangi hak dan wewenang Kreditur
untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur di
hadapan pengadilan-pengadilan lainnya, baik di dalam
maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Transaksi perjanjian hutang piutang sebagaimana diatur pada Akta Perjanjian Hutang Piutang antara
Perseroan dan CPP, dapat dikategorikan sebagai transaksi afiliasi, dimana pada saat transaksi ini
dilakukan CPP merupakan pemegang saham Perseroan.
Pada tanggal 18 Mei 2017 dibuat addendum perjanjian hutang antara CPP dan Perseroan. Dengan
addendum tersebut, Perseroan wajib membayar bunga atas pinjaman sebesar 6.2% per tahun dari sisa
jumlah hutang dan mulai dibayarkan sejak addendum perjanjian disepakati kedua belah pihak.
ii.

Transaksi dengan Pihak Terafiliasi
Transaksi yang telah dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi telah dilakukan secara wajar
Dalam hal pelaksanaan transaksi afiliasi yang merupakan transaksi berlanjut dan atau transaksi baru yang
akan dilakukan Perseroan, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pasar Modal yang berlaku.
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iii.

Aset Tetap Yang Penting Dimiliki Dan/Atau Dikuasai Perseroan dan Anak Perusahaan
Keterangan Tentang Aset Tetap
a.

No.

Tanah yang dimiliki oleh Perseroan, adalah sebagai berikut:
No
SHGB

Luas Tanah
2
(M )

Letak

Tercatat
Atas Nama

Jangka
Waktu

Tangerang
1.

4701

534

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

22-09-2045

2.

4383

2138

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

09-11-2027

3.

4404

1.176

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

09-11-2027

4.

4405

184

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

09-11-2027

5.

2628

2.965

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

18-01-2036

6.

762

388

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

09-11-2027

7.

763

345

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

09-11-2027

8.

4602

461

Tanah Tinggi, Tanggerang, Banten

Perseroan

17-11-2044

Perseroan

20-05-2035

Perseroan

24-09-2035

Perseroan

24-09-2032

Perseroan

10-04-2044

Medan
9.

00544

6.477

10.

535

4.008

11.

5929

4.795

Mangga, Medan Tuntungan, Sumatra
utara
Kwala Bekala, Medan Johor, Sumatera
Utara
Mangga, Medan Tuntungan, Sumatra
utara
Yogyakarta

12.

00801

1.575

Ngupasan, Gondomanan, Daerah
Istimewa Yogyakarta
Cepu, Blora

13.

00449

720

Karangboyo, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

24-07-2044

14.

00448

375

Jawa Tengah, Cepu, Karangboyo, Blora

Perseroan

24-07-2044

15.

00447

2.985

Jawa Tengah, Cepu, Karangboyo, Blora

Perseroan

24-07-2044

16.

00446

710

Jawa Tengah, Cepu, Karangboyo, Blora

Perseroan

24-07-2044

17

00704

3.311

Jawa Tengah, Blora, Cepu, Balun

Perseroan

22-05-2045

18.

00705

14.650

Jawa Tengah, Blora, Cepu, Balun

Perseroan

22-05-2045

19

00703

5.575

Jawa Tengah, Blora, Cepu, Balun

Perseroan

22-05-2045
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Tanah yang dikuasi oleh LMS, adalah sebagai berikut:
LMS menguasai tanah-tanah yang diatasnya didirikan Hotel AMMI, yaitu sebagai berikut :

No.

No
SHGB/SHM

Luas
2
Tanah (M )

Letak

Tercatat Atas Nama

1.

446

710

Karangboyo, Cepu, Blora, Jawa
Tengah

Perseroan

2.

447

2.985

Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

3.

449

720

Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

4.

448

375

Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

5.

417

1.710

Karangboyo, Cepu, Blora, Jawa
Tengah

Musyanif

Total

6.500

Keterangan :
a. Penguasaan tanah-tanah pada angka 1, 2, 3, dan 4 tersebut diatas didasarkan pada Akta Kesepakatan
Bersama Nomor : 06 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten
Tangerang, oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
(Pihak Pertama) dengan Rizkha Dyah Prawesti yang bertindak atas nama LMS (Pihak Kedua). Berdasarkan
Kesepakatan Bersama tersebut, tanah-tanah yang menjadi obyek dalam Kesepakatan Bersama adalah
SHM Nomor : 1024, SHM Nomor : 701, SHM Nomor : 698, dan SHM Nomor : 1166. Terhadap tanah-tanah
yang menjadi obyek dalam Kesepakatan Bersama tersebut, saat ini telah dilakukan penurunan hak
menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah dilakukan proses balik nama ke atas nama PT Marga
Abhinaya Abadi, adapun perubahan-perubahannya adalah sebagai berikut :
SHM Nomor : 1024 menjadi SHGB Nomor : 446
SHM Nomor : 701 menjadi SHGB Nomor : 447
SHM Nomor : 698 menjadi SHGB Nomor : 449
SHM Nomor : 1166 menjadi SHGB Nomor : 448
b.

Penguasaan tanah pada angka 5 tersebut diatas didasarkan pada Kesepakatan Bersama tanggal 05 Maret
2014, yang dibuat oleh dan di antara Ir. Musyanif (Pihak Pertama) dengan Rizkha Dyah Prawesti yang
bertindak atas nama PT Lancar Makmur Sentosa (Pihak Kedua.
Tanah yang dikuasi oleh GCI, adalah sebagai berikut:
GCI menguasai tanah-tanah yang diatasnya didirikan Hotel Allium dan Arum, yaitu sebagai berikut :

No.

No
SHGB

Luas
Tanah (M2)

Letak

Tercatat Atas Nama

1.

00703

5.575

Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

2.

00704

3.311

Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

3.

00705

14.650

Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah

Perseroan

Keterangan :
Penguasaan tanah-tanah tersebut diatas didasarkan pada Kesepakatan Bersama tanggal 20 Mei 2015, yang
dibuat oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk
(Pihak Pertama) dengan Felia Savitri yang bertindak atas nama GCI (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup.
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Bangunan yang dimiliki oleh Perseroan
Perseroan memiliki bangunan untuk Hotel Allium dan Arum yang terletak di Tangerang
Bangunan yang dikuasai oleh Perseroan
a.

Bangunan pada rumah susun Nifarro Park di Lantai 3 No. Unit 01-15 berdasarkan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor : 076-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/II/16, dibuat oleh dan
diantara Taufan Edy Raharjo yang bertindak atas nama PT Sekar Artha Sentosa (Pihak Pertama)
dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), yang pembayarannya
telah dilakukan dengan cara tunai keras dengan jumlah dan waktu (tanggal) pembayaran.

b. Bangunan pada rumah susun Nifarro Park di Lantai 25 No. Unit : 01-12 berdasarkan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor : 077-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/II/16, dibuat oleh dan
di antara Taufan Edy Raharjo yang bertindak atas nama PT Sekar Artha Sentosa (Pihak Pertama)
dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), yang pembayarannya
telah dilakukan dengan cara tunai keras dengan jumlah dan waktu (tanggal) pembayaran.
c.

Bangunan pada rumah susun Nifarro Park di Lantai 26 No. Unit 01-15 berdasarkan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli Unit Nifarro Park Nomor : 078-OT/PPJB/NIFARRO/LGL-SAS/II/16, yang dibuat oleh
dan di antara Taufan Edy Raharjo yang bertindak atas nama PT Sekar Artha Sentosa (Pihak Pertama)
dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), yang pembayarannya
telah dilakukan dengan cara tunai keras dengan jumlah dan waktu (tanggal) pembayaran.

Bangunan yang dimiliki oleh LMS
LMS memiliki bangunan Hotel Ammi sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Kesepakatan Bersama Nomor :
06 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan di
antara Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak Pertama) dengan
Rizkha Dyah Prawesti yang bertindak atas nama LMS (Pihak Kedua).
Bangunan yang dimiliki dan/atau Dikuasai oleh GCI
GCI memiliki bangunan Hotel Allium dan Arum sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian Kesepakatan
Bersama tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas
nama Perseroan (Pihak Pertama) dengan Felia Savitri yang bertindak atas nama GCI (Pihak Kedua).
GCI menguasai bangunan yang terletak di ITS Office Tower, yang terletak di Lantai 3 dengan luas 39,5 m2
yang beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu,
Kota administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Perjanjian Sewa
Menyewa ITS Office Tower tanggal 09 Januari 2017, yang dibuat oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani
yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak Pertama) dengan Felia Savitri yang
bertindak atas nama GCI (Pihak Kedua)
Bangunan yang dikuasai oleh DF
- Apartemen Essence Darmawangsa Tower Eminance Unit EM2-0101C yang beralamat di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Jakarta Selatan dengan luas 71 m² berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai
Ruagan tanggal 16 Desember 2013, yang dibuat oleh dan di antara Andre Legoh yang bertindak
atas nama PT Prakarsa Semesta Alam (Pihak Pertama) dengan Andrian Bramantyo yang bertindak
atas nama Perseroan (Pihak Kedua), sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian
Pinjam Pakai Ruangan antara Ivada L Santoso yang bertindak atas nama PT Prakarsa Semesta Alam
(Pihak Pertama) dengan Lies Yuwati yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua) pada
tanggal 1 Februari 2017; dan
-

Apartemen Essence Darmawangsa Tower Eminance Unit EM2-0101C yang beralamat di Jalan
Darmawangsa X Nomor 86, Jakarta Selatan dengan luas 75 m² berdasarkan Perjanjian Pinjam Pakai
Ruagan tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat oleh dan di antara Andre Legoh yang bertindak atas nama
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PT Prakarsa Semesta Alam (Pihak Pertama) dengan Andrian Bramantyo yang bertindak atas nama
Perseroan (Pihak Kedua).
-

iv.

2

ITS Office Tower, Lantai 3 seluas ± 39,5 m , yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18,
Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa ITS Office Tower tanggal 10
Januari 2017, yang dibuat oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama PT
Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak Pertama) dengan Lies Yuwati yang bertindak atas nama
Perseroan (Pihak Kedua), yang dibuat dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;

Aset Bergerak dimiliki Perseroan
Kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan, antar lain :

No

Merk/Tipe

Tahun

No. Polisi

No. BPKB/STNK

Tercatat atas Nama

1. Toyota Innova

2013

B 1249 SRT

K 02574780

Perseroan

2.

Mazda 82.3 L AT

2011

B 2919 WZ

L 09334360

Perseroan

3.

Toyota Innova G

2014

B 101 8 SIW 1378690/MJ/2014

Perseroan

4.

Toyota Innova G

2014

B 1024 SIG

0034807/MJ/2014

Perseroan

5.

Toyota Innova G

2014

B 1016 SIW

1378691/MJ/2014

Perseroan

6.

Toyota Avanza

2011

B 1038 SOZ

I-06905470

PT Jodoh Ardi Mustika

7.

Toyota Innova

2011

B 1993 SOY

I-06905422

PT Jodoh Ardi Mustika

Keterangan:
Bahwa, Perseroan saat ini telah melakukan pembelian kendaraan bermotor yang tersebut pada angka 6
dan 7 tersebut diatas, pembelian tersebut dilakukan dengan PT Jodoh Ardi Mustika sebagaimana
dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak PT Jodoh Ardi Mustika tanggal 07 Desember 2015, dan saat ini
Perseroan masih melakukan proses balik nama atas kendaraan bermotor tersebut.

v.

Hak Kekayaan Intelektual
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan menguasai merek-merek sebagai berikut :
-

Sertifikat Merk untuk Merk dengan nama “Samali Hotel Services + Logo” yang telah didaftarkan pada
tanggal 2 April 2012 dan tanggal penerimaan 2 November 2010 dengan No. Pendaftaran
IDM000351544 yang mengeluarkan a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelekual u.b. Direktur Merek.

-

Sertifikat Merk untuk Merk dengan nama “Arum Hotel” yang telah diterima pada tanggal 9 mei 2011
dengan No. Pendaftaran IDM000380257 yang telah disahkan oleh a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelekual u.b. Direktur Merek;

-

Merk “Samali Hotel Service”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 02 November 2010 untuk kelas jasa
Nomor : 35, dengan jenis jasa Manajemen usaha, Administrasi Usaha, Fungsi-fungsi kantor;

-

Merk “Samali”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 05 April 2013 untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis
jasa Hotel, Café, Restaurant, dan Catering;
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-

Merk “Samali”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis
jasa Hotel, Resort, Catering, Cafetaria, Pujasera;

-

Merk “Samali Hotels & Resorts”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Juli 2011 untuk kelas jasa Nomor : 35,
dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel, Administrasi usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel;

-

Merk “Samali Hotels & Resorts”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor :
43, dengan jenis jasa Manajemen Usaha Hotel, Administrasi Usaha Hotel, Pengelolaan Usaha Hotel;

-

Merk “Allium”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Juli 2011 untuk kelas jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa
Manajemen usaha hotel, Administrasi usaha hotel, Pengelolaan usaha dari hotel;

-

Merk “Allium Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 08 Desember 2011 untuk kelas jasa Nomor : 35,
dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel, Administrasi usaha hotel, Pengelolaan usaha dari hotel;

-

Merk “Allium Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor : 43,
dengan jenis jasa Hotel, Resort, Villa;

-

Merk “Hotel Ammi”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Juli 2011 untuk kelas jasa Nomor : 35,
dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel, Administrasi usaha hotel, Pengelolaan usaha dari hotel;
Merk “Hotel Ammi”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor : 43,
dengan jenis jasa Hotel, Resort, Villa;

-

-

Merk “EMAB”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 6 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis
jasa Restoran, Catering, Cafetaria;

-

Merk “Arum Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 09 Mei 2011 untuk kelas jasa Nomor : 43,
dengan jenis jasa Biro Akomodasi (Hotel, Pemondokan);

-

Merk “Azara Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor : 43,
dengan jenis jasa Hotel, Resort, Villa;

-

Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015 untuk kelas jasa Nomor : 43,
dengan jenis jasa Hotel, penyewaan ruang pertemuan, catering makanan dan minuman, pemesanan
kamar hotel, penyewaan ruang rapat, restoran, café, pelayanan ruang minum, penyediaan akomodasi
sementara, penginapan wisatawan;

-

Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015 untuk kelas jasa Nomor : 36,
dengan jenis jasa Biro akomodasi apartemen, Jasa-jasa pengelolaan apartemen, penyewaan dan
penjualan apartemen, agen perantaraan penyewaan apartemen, urusan tanah dan bangunan
apartemen, jasa properti, gedung serbaguna, manajemen apartemen, sewa guna tanah dan tanah
bangunan, manajemen tanah dan bangunan;
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-

Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015 untuk kelas jasa Nomor : 37,
dengan jenis jasa Pembangunan Gedung, perbaikan gedung, informasi kontruksi, konstruksi
pembangunan, pembangunan gedung serbaguna, pengawasan pembangunan gedung, konstruksi
bangunan, investasi properti, kontruksi apartemen, informasi perbaikan gedung;

-

Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015 untuk kelas jasa Nomor : 35,
dengan jenis jasa Iklan yang dipasang diluar ruangan, Iklan niaga koran, Iklan niaga majalah,
Manajemen usaha hotel, Pengelolaan usaha hotel, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau
iklan, Pemasangan poster, Sales atau promosi penjualan keorang, Adminsitrasi usaha, Hubungan
masyarakat;

-

Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa kepada
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015 untuk kelas jasa Nomor : 16,
dengan jenis jasa Barang-barang dari kertas, surat kabar, alat-alat tulis, buku-buku, majalah berkala,
kartu ucapan, papan reklame, catalog-catalog, kertas-kertas berkop, brosur.

-

Merk “Hots Harmony of the Senses”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk
jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 05 April 2013 untuk kelas jasa
Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Café, Restauran, Catering.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya LMS menguasai merek-merek sebagai berikut :
LMS saat ini menguasai merk “AMMI” berdasarkan Perjanjian Kerjasama tanggal 03 Maret 2014, yang
dibuat oleh dan di antara Rizkha Dyah Prawesti yang bertindak atas nama LMS (Pihak Pertama) dengan
Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua), sebagaimana telah diubah terakhir
berdasarkan Addendum III Perjanjian Kerjasama tanggal 09 November 2015, yang dibuat oleh dan di antara
Rizkha Dyah Prawesti yang bertindak atas nama LMS (Pihak Pertama) dengan Adrian Bramantyo yang
bertindak atas nama Perseroan (Pihak Kedua).
Dalam menjalankan kegiatan usahanya GCI menguasai merek-merek sebagai berikut :
Perseroan saat ini menguasai merk “Allium dan Arum” berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Hotel
tanggal 03 Juni 2015, yang dibuat oleh dan di antara Felia Savitri yang bertindak atas nama GCI (Pihak
Pertama) dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak
Kedua), sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerjasama Operasional Hotel tanggal 25
April 2017, yang dibuat oleh dan di antara Lola Arieza yang bertindak atas nama GCI (Pihak Pertama)
dengan Adrian Bramantyo yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak Kedua).
Dalam menjalankan kegiatan usahanya DF menguasai merek-merek sebagai berikut :
a.

Merk “Paris Lyon”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas jasa
Nomor : 43, dengan jenis jasa café, restaurant, dan catering;

b.

Merk “Rantang Ibu”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas
jasa Nomor : 16, dengan jenis jasa kertas tissue kering, tatakan gelas dari kertas, segala macam
kantong plastic, serbet kertas meja, papan dari karton reklame, catalog-catalog, kertas-kertas berkop,
brosur, kalender;

c.

Merk “Rantang Ibu”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas
jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa restoran, kafe, pelayanan ruang minum, tempat makanan yang
menyediakan kudapan, catering makanan dan minuman, restoran swalayan, kantin;

d.

Merk “Rantang Ibu”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas
jasa Nomor : 21, dengan jenis jasa piring-piring, gelas-gelas, cangkir, mangkuk-mangkuk, sumpit,
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piring kue, wadah kecil yang dapat dibawa untuk dapur, teko dari porselin, tempat tissue, tatakan
gelas;

vi.

e.

Merk “Kopi Topan”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas jasa
Nomor : 16, dengan jenis jasa tatakan gelas dari kertas, kantong kertas, kantong plastic, serbet kertas
meja, papan reklame dari kertas, brosur, kantong kertas atau kantong plastik untuk pengemasan, alas
piring dari kertas, poster, kertas tissue kering;

f.

Merk “Kopi Topan”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas jasa
Nomor : 21, dengan jenis jasa mangkok, teko kopi bukan listrik, tatakan gelas, piring-piring, gelas,
cangkir, poci, botol;

g.

Merk “Kopi Topan”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas jasa
Nomor : 21, dengan jenis jasa mug, teko the, tempat tissue, saringan kopi bukan listrik, botol isolasi,
saringan the, gilingan kopi bukan listrik;

h.

Merk “Kopi Topan”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas jasa
Nomor : 30, dengan jenis jasa kopi buatan, minuman dengan bahan dasar kopi, kopi instan, kopi,
minuman kopi dengan susu, kopi yang tidak disangrai, teh, minuman teh, teh celup, teh bubuk; dan

i.

Merk “Kopi Topan”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa untuk kelas jasa
Nomor : 43, dengan jenis jasa kafe, kafetaria, restoran, tempat makan yang menghidangkan kudapan,
restoran swalayan, pelayanan ruang minum, catering makanan dan minuman, kedai kopi.

PENYERTAAN SAHAM
Perseroan telah melakukan penyertaan saham dan saat ini memiliki saham-saham pada perusahaan lain, yaitu
sebagai berikut
a. PT Lancar Makmur Sentosa, sebanyak 326.700 (tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus) saham dengan
nilai nominal seluruhanya sebesar Rp. 32.670.000.000,00 (tiga puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh
juta Rupiah) atau sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor dalam PT Lancar Makmur Sentosa.
b. PT Gocell International, sebanyak 49.500 (empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhanya sebesar Rp. 49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta
Rupiah) atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham yang telah
ditempatkan dan disetor dalam PT Gocell International.
c. PT Dream Food, sebanyak 445.500 (empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus) saham dengan nilai
nominal seluruhanya sebesar Rp. 4.025.092.500,00 (empat miliar dua puluh lima juta sembilan puluh
dua ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar 99.00% (sembilan puluh sembilan persen persen) dari seluruh
saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam PT Dream Food.
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vii.

PERJANJIAN ASURANSI
Perseroan telah mengasuransikan resiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya, seperti bangunan,
kendaraan bermotor dan prasarananya yang dimiliki Perseroan.
Asuransi Terhadap Harta Kekayaan Perseroan
1.

Penanggung
Dokumen Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Letak Pertanggungan
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:
:
:
:
:
:
:

PT Procare Indonesia
Renewal Notice- Machinery Breakdown Insurance
27 Januari 2017 sampai dengan 27 Januari 2018
Allium Hotel Tangerang
Jalan Benteng Betawi Nomor : 88, Tangerang
Jalan Benteng Betawi Nomor : 88, Tangeran
Machinery dan Business Interruption
- Machinery : Rp. 28.000.000.000
- Business Interruption : Rp. 3.600.000.000

2.

Penanggung
Dokumen Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Batas Territorial
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:
:
:
:
:
:
:

PT Procare Indonesia
Renewal Notice-Money Insurance
27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018
Allium Hotel Tangerang
Jalan Benteng Betawi Nomor : 88, Tangerang
Di Republik Indonesia
Cash in Transit dan Cash in Save
- Cash in Transit Rp. 50.000.000
- Cash in Save Rp. 1.000.000.000

3.

Penanggung
Dokumen Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung

:
:
:
:

Alamat Tertanggung
Letak Pertanggungan
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:
:
:

PT Asuransi Qbepool Indonesia
22-L0002832-PLB
31 Desember 2016 sampai dengan 31 Desember 2017
Allium Hotel Tangerang QQ PT Marga Abhinaya Abadi
(d/h Lintas Insana Wisesa) QQ Samali Hotels and Resort
Jalan Benteng Betawi, Tangerang
Jalan Benteng Betawi, Tangerang 15148
Public Liability Insurance
- Limit any one occurrence : USD 3,500,000
- Limit Any One Period : USD 3,500,000

Penanggung
Dokumen Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Letak Pertanggungan
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:
:
:
:
:
:
:

4.

PT Procare Indonesia
Renewal Notice-Property All Risk
27 Januari 2017 sampai dengan 27 Januari 2018
Bank BNI QQ Allium Hotel Tangerang
Jalan Benteng Betawi Nomor : 88, Tangerang
Jalan Benteng Betawi Nomor : 88, Tangerang
Building, Content, Machinery, Taman, Stock
- Building : Rp. 71.000.000.000
- Content : Rp. 22.000.000.000
- Machinery : Rp. 28.000.000.000
- Taman : Rp. 5.000.000.000
- Stock : Rp. 378.000.000
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Asuransi Terhadap Kendaraan Bermotor
1.

2.

3.

4.

Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Merk
Mobil/Tahun/No.
Polisi
Jenis Pertanggungan

:
:
:
:
:
:

PT KSK Insurance Indonesia
1JB02211500107
12 Januari 2017 sampai dengan 12 Januari 2018
PT Lintas Insana Wisesa
Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Toyota Grand Kijang Innova 2.5 G Diesel/Minibus/2013/B 1249 SRT

:

Nilai Pertanggungan

:

Coprehensive
Gempa bumi
Banjir
Kecelakaan diri penumpang (maks 4 orang)
Kecelakaan diri pengemudi
Huru hara dan kerusuhan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Terorisme dan sabotase
Rp. 201.000.000,00 (dua ratus satu juta Rupiah)

Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung

:
:
:
:
:

Merk
Mobil/Tahun/No.
Polisi
Jenis Pertanggungan

:

Nilai Pertanggungan

:

Penanggung
Nomor Polis Induk
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung QQ

:
:
:
:
:

Merk
Mobil/Tahun/No.
Polisi
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:

Penanggung
Nomor Sertifikat Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung QQ

:
:
:
:
:

Merk

:

Mobil/Tahun/No.

:

:
:

PT Bess Central Insurance
0202160003292
25 Februari 2016 sampai dengan 25 Februari 2017
PT Lintas Insana Wisesa
Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10 D, Simprug Galeri Jakarta, Jakarta
Selatan
Mazda 8 2.3 L AT/Minibus/2011/B 2919 WZ
Comprehensive
Earthquake (Motor Vehicle) Comprehensive
Flood For Comprehensive Motor Vehicle
PA Passenger
PA Driver
Huru Hara dan kerusuhan (SRCC) Comprehensive
Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga
Terrorism and Sabotage For Comprehensive Motor Vehicle
Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta Rupiah)

PT Asuransi Astra Buana
TAGON 49978186 14
11 Desember 2014 sampai dengan 11 Desember 2018
PT Toyota Astra Financial Service QQ PT Lintas Insana Wisesa
Komp Simprug Gallery Ruko D, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama,12220
Toyota Grand New Kijang Innova G Bensin M/T /Facelift/2014/B 1018
SIW
Comprehensive
Rp. 268.700.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu
Rupiah)
PT Asuransi Astra Buana
TAGON 49978186 14
11 Desember 2014 sampai dengan 11 Desember 2018
PT Toyota Astra Financial Service QQ PT Lintas Insana Wisesa
Komp Simprug Gallery Ruko D, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10,
Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, 12220
Toyota Grand New Kijang Innova G Bensin M/T /Facelift/2014/B 1016
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Polisi
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

5.

6.

7.

:
:

SIW
Comprehensive
Rp. 268.700.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus ribu
Rupiah)

Penanggung
Nomor Sertifikat Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Merk
Mobil/Tahun/No.
Polisi
Jenis Pertanggungan

:
:
:
:
:
:

PT Bess Central Insurance
2111.0221.170001361
11 Januari 2017 sampai dengan 11 Januari 2018
PT Lintas Insana Wisesa
Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Toyota New Avanza 1.3 Gg m/t/Minibus/2011/B 1993 SOY

:

Nilai Pertanggungan

:

Coprehensive
Gempa bumi
Banjir
Kecelakaan diri penumpang (maks 4 orang)
Kecelakaan diri pengemudi
Huru hara dan kerusuhan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Terorisme dan sabotase
Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah)

Penanggung
Nomor Sertifikat Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Merk
Mobil/Tahun/No.
Polisi
Jenis Pertanggungan

:
:
:
:
:
:

PT Bess Central Insurance
0221160072083
14 November 2016 sampai dengan 14 November 2017
PT Lintas Insana Wisesa
Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Toyota New Avanza 1.3 Gg m/t/Minibus/2011/B 1038 SOZ

:

Nilai Pertanggungan

:

Coprehensive
Gempa bumi
Banjir
Kecelakaan diri penumpang (maks 4 orang)
Kecelakaan diri pengemudi
Huru hara dan kerusuhan
Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga
Terorisme dan sabotase
Rp. 126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta Rupiah)

Penanggung
Nomor Sertifikat Asuransi
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung

:
:
:
:
:

Merk
Mobil/Tahun/No.
Polisi
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:
:

PT Asuransi Astra Buana
TAGON 4997818614
19 Juli 2014 sampai dengan 19 Juli 2017
PT Toyota Astra Financial Service QQ PT Lintas Insana Wisesa
Komp Simprug Gallery Ruko D, Jalan Teuku Nyak Arief Nomor
10, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama
12220
Toyota Grand New Kijang Innova G Bensin A/T
Facelift/2014/B 1024 SIG
Coprehensive (jaminan kerugian sebagian dan kerugian total)
Rp. 261.100.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta seratus
ribu Rupiah)
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ASURANSI TERHADAP HARTA KEKAYAAN LMS
1. Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung

:
:
:
:
:

Letak Pertanggungan

:

Jenis Pertanggungan

:

Nilai Pertanggungan

:

Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung

:
:
:
:
:

Letak Pertanggungan

:

Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:

2.

PT Asuransi Tri Pakarta
10201011601295
06 Agustus 2016 sampai dengan 06 Agustus 2017
Bank BNI QQ PT Lancar Makmur Sentosa
Gedung BNI Kramat, Jalan Kramat Raya Nomor : 152,
Jakarta Pusat
Hotel AMMI, Jalan Gayatri Nomor : 14, Cepu, Jawa
Tengah, 58312
Bangunan Konstruksi Kelas I yang dipergunakan sebagai
Hotel
Rp. 76.683.000.000 (tujuh puluh enam miliar enam ratus
delapan puluh tiga juta Rupiah)
PT Asuransi QBE Pool Indonesia

22-L0002851-PLB
6 Februari 2017 sampai dengan 6 Februari 2018
PT Lancar Makmur Sentosa QQ Hotel AMII Cepu
Jalan Gianti Nomor 13-14, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 001, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315, Indonesia
Jalan Gianti Nomor 13-14, Rukun Tetangga 02, Rukun
Warga 001, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora, Jawa Tengah 58315, Indonesia
Public Liability Insurance
USD 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Dallar Amerika
Serikat.

Keterangan:
Bahwa, sampai dengan saat ini LMS masih dalam tahap melakukan pengurusan untuk
perpanjangan asuransi tersebut di atas, sebagaimana dibuktikan dengan Cover Note tanggal 06
Februari 2017.

ASURANSI TERHADAP HARTA KEKAYAAN CGI
Penanggung
Nomor Polis
Periode Pertanggungan
Tertanggung
Alamat Tertanggung
Letak Pertanggungan
Jenis Pertanggungan
Nilai Pertanggungan

:
:
:
:
:
:
:
:

PT Jasa Raharja Putera
27010109021700010
21 Februari 2017 s.d 21 Februari 2018
PT Bank Bukopin qq. Hotel Allium Arum
Jl. MT Haryono Kav. 50-51, Jakarta Selatan
Jl. By Pass, Cepu, Jawa Tengah, 58311
Property All Risk

No
1.

Asuransi
Bangunan

Mata Uang
IDR

2.

Machinery, Inventory & Equipment IDR

Jumlah Pertanggungan
30,000,000,000
4,000,000,000
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ASURANSI TERHADAP HARTA KEKAYAAN DF
Pada tanggal Laporan Pemeriksaan Hukum ini dibuat, berdasarkan Surat Pernyataan dari DF tertanggal 27
April2017, dinyatakan bahwa DF saat ini tidak memiliki perjanjian asuransi terhadap suatu perusahaan
asuransi.
viii.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN, KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN
1. Struktur Kepemilikan Perseroan sebelum Penawaran Umum sebagai berikut :

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, PT Saligading Bersama adalah pengendali Perseroan dengan
memiliki 99,00% saham di Perseroan.
2. Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan
Hukum
Hubungan pengurusan dan pengawasan antara Perseroan dan pemegang saham berbentuk badan
hukum Perseroan Terbatas dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Adrian Bramantyo
Lola Erieza
Suci Wijayati
Dinul Ahman
Indra Setiawan
Insinyur H. Joko Margono
Andre Jerrico Legoh
Indradjati
Keterangan:
KU : Komisaris Utama
KI : Komisaris Independen
K : Komisaris

Perseroan
DU
D
D
D
DI
KU
K
KI
DU
D
DTT

SGB
D
D
D
-

LSM
-

GCI
D
-

DF
-

: Direktur Utama
: Direktur
: Direktur Tidak Terafiliasi
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ix.

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum:
A. PT Saligading Bersama (‘SGB”)
SGB, berkedudukan di Jakarta, beralamat di ITS Tower Lantai 3, Jl. Raya Pasar Minggu, No. 18, Jakarta Selatan.
a. Riwayat Singkat
SGB adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta dan didirikan dengan nama PT SALIGADING
BERSAMA, sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 2 tanggal 17 Juni 2004, yang dibuat
dihadapan Ririh Krishnani, S.H., Notaris di Cikarang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (d/h Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-25149 HT.01.01.TH.2004 tanggal 11 Oktober
2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta
Selatan dengan Nomor : 256/BH.09.031/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 85 tanggal 23 Oktober 2006, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor: 11352/2006. Anggaran dasar tersebut telah beberapa kali diubah, akta perubahan
terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Saligading Bersama Nomor : 51 tanggal
24 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: AHU-0005756.AH.01.02.Tahun 2016 tertanggal 24 Maret 2016 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0037892.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016, serta telah
diterima dan dicatat dalam database Sismimbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing-masing dengan i) Surat Nomor :
AHU-AH.01.03-0034490 tanggal 24 Maret 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0037892.AH.01.11.Tahun
2016 tanggal 24 Maret 2016 dan ii) Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0034491 tanggal 24 Maret 2016 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor : AHU-0037892.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 24 Maret 2016, serta telah diumumkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Nomor : 58 tanggal 22 Juli 2016, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
Nomor : 10848/2016.
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha LMS
Berdasarkan Akta No. 4 Tanggal 1 November 2017, maksud dan tujuan LMS adalah:
i. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan;
ii. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa;
iii. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
iv. Menjalankan usaha dalam Pembangunan;
v. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat;
vi. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian
vii. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan;
viii. Menjalankan usaha-usaha dalam perbengkelan;
ix. Menjalankan usaha dalam bidang Penambangan;

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham SGB
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat SGB Nomor : 51 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat
dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan dalam SGB adalah
sebagai berikut:
Modal Dasar
: Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000
(satu juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp.
1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
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Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor

:

Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari 1.000.000
(satu juta) saham.
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGB menjadi sebagai berikut:

Uraian

Nilai Nominal
Rp 1.000.000,- per saham
Jumlah Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor penuh:
1. Musyanif
2. Laksmi Dyah Anggraini
3. Adrian Bramantyo
4. PT Sali Gading Madani
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh:
Jumlah Saham Dalam Portepel

%

Nilai Nominal (Rp)

1.000.000

1.000.000.000.000

200.000
25.000
25.000
750.000

200.000.000.000
25.000.000.000
25.000.000.000
750.000.000.000

1.000.000

1.000.000.000.000

20,00
2,50
2,50
75,00

d. Pengurus dan Pengawasan
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat SGB Nomor : 9 tanggal 3 Februari 2017, yang dibuat dihadapan
Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan pengurus SGB adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
: Musyanif
Komisaris
: Prayitno Ramelan
Komisaris
: Agoes Priyambodo
Direksi
Direktur Utama
: Laksmi Dyah Anggraini
Direktur
: Andre Jerrico Legoh
Direktur
: Joko Margono
Direktur
: Loly Ariesty

e. Perijinan
i. Surat Keterangan Nomor: 6/5.16.1/31.74.05.1006/-1.711.53/2016 tanggal 12 Januari 2016, yang
dikeluarkan oleh Lurah Grogol Selatan, yang menerangkan bahwa SGB berdomisili di Simprung Gallery,
Jl. Teuku Nyak Arief No. 10 D, Rukun Tetangga 005/02, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
ii. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 02.406.061.8-013.000 yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak.
iii. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 740/24.1.0/31.74.00.0000/ 1.824.271/2015 tanggal
12 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, untuk Kegiatan KBLI 4642, 4652, 4659, 6202, 6811, untuk jenis alat tulis kantor/barang
cetakan (buku/majalah), alat telekomunikasi, alat teknik/mekanikal/ elektrikal, jasa konsultasi piranti
lunak, jasa pengelola gedung, dengan kewajiban pendaftaran ulang pada tanggal 18 November 2019.
iv. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 09.03.1.46.44253 tanggal 20 November 2014, yang dikeluarkan oleh
Kepala Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdangan Kota Administrasi Jakarta
Selatan, untuk KBLI 4659, dengan kegiatan usaha pokok perdagangan besar mesin, peralatan dan
perlengkapan lainnya, yang berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2019.
v. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-5442KT/WPJ.30/KP.0503/2016 tertanggal 06 Juni 2016, yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Lama, yang telah terdaftar pada administrasi KPP Pratama
Jakarta Kebayoran Lama sejak tanggal 14 Juli 2004.
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x.

PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 6 tanggal 7 Maret 2017, yang dibuat dihadapan
Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komirasis Independen

:
:
:

Insinyur H. Joko Margono
Andre Jerrico Legoh
Indradjati

:
:
:
:
:

Adrian Bramantyo
Lola Arieza
Suci Wijayati
Dinul Ahman
Indra Setiawan

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK
No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan
Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat
diangkat dan selama menjabat dengan pernyataan sebagai berikut:
a.
b.
c.

Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
Cakap melaksanakan perbuatan hukum.
Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
a) Pernah tidak menyelanggarakan RUPS Tahunan;
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah
tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangggungjawaban sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari
Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan
Publik.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam
Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8
Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan :
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Joko Margono – Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, usia 62 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil
tahun 1979 dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, dan
memperoleh gelar Master Of Business Administration, dari STIE IEU, Bandung
lulus pada tahun 1994.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1988, merintis karir di PT
Kereta Api Indonesia dan terakhir menjabat Managing Director
Keamanan dan Keamanan pada tahun 2014.



Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, menjabat sebagai
komisaris di PT Reska Multi Usaha (anak Perusahaan PT Kerata Api
Indonesia).



Sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai
Independent Director Sumber Daya Manusia untuk PT Berkah
Anugerah Madani.



Sejak tahun 2017 sampai sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan.

Andre Legoh – Komisaris
Warga Negara Indonesia, usia 46 tahun. Lulus sarjana Arsitektur pada tahun
1994 di Institut Teknologi Bandung, dan mengenyam dunia Akuntansi dan
Keuangan di tahun 2001 dengan menerima kualifikasi dari Association of
Chartered Certified Accountant (ACCA).
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2003, menjabat sebagai
Business

Development

Manager

pada

Wicaksana

Overseas

International.


Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, menjabat sebagai
Director pada PT Mutiara Ritelinti Wira.



Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai
Operation Director pada PT Bali Deli Ind/PT Saligading Bersama.



Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai
President Director pada PT Prakarsa Semesta Alam.



Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai
Direktur pada PT Saligading Bersama.



Sejak tahun 2016 sampai sekarang, menjabat sebagai Business
Development Director pada PT Anugerah Berkat Madani.



Sejak tahun 2017 - sekarang sebagai Komisaris Perseroan.

Indradjati – Komisaris
Warga Negara Indonesia, usia 62 tahun. Lulus sarjana Teknik Sipil pada tahun
1980 di Institut Teknologi Surabaya, dan lulus sarjana Manajemen di Global

183

University Jakarta di tahun 2000.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 2010, merintis karir di PT
Nindya Karya dan terakhir menjabat General Manager Sumber Daya
Manusia.



Sejak tahun 2017 - sekarang sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Adrian Bramantyo – Presiden Direktur
Warga Negara Indonesia, usia 30 tahun. Memperoleh gelar Bisnis dan
Manajemen, pada tahun 2011 dari Universitas Indonesia,.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Utama adalah melakukan koordinasi
kegiatan direksi dalam pengurusan Perseroan.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai
Human Resources Analyst Intern pada PT PP (Persero).



Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai
Direktur Sumber Daya Manusia pada PT Saligading Bersama.



Sejak tahun 2011 sampai sekarang, menjabat sebagai Direktur Utama
pada Samali Hotel & Resorts.



Sejak tahun 2009 sampai sekarang, menjabat sebagai Direktur Utama
pada PT Saligading Bersama.



Sejak tahun 2017 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Utama
Perseroan.

Lola Arieza – Direktur Keuangan
Warga Negara Indonesia, usia 30 tahun. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
untuk jurusan studi Ilmu Ekonomi di tahun 2009 dari Universitas Indonesia
Jakarta, dan memperoleh gelas Master of Science pada program studi
Economics and Finance di Leeds University Businness School, University Of
Leeds.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Keuangan adalah melakukan fungsi
kontrol dan konsolidasi keuangan terhadap perseraon dan entitas.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, menjabat sebagai
Asisten Dosen di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia dan sebagai asisten Streering Committee untuk
proyek Konversi Energi dari Kerosin pada LPG 3 KG.



Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, menjabat sebagai
Management Trainee pada PT Danareksa (Persero) dan sebagai
Investment Analyst di PT Danareksa Investment Management.



Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, menjabat sebagai Case
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Handler di Departemen Payment Protection Insurance pada PT Llyods
Banking Group PLC.


Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, menjabat sebagai
Associate Ekonomi & Keuangan di Departemen Capital Project &
Infrastructure pada PT Pricewatwerhouse Coopers Indonesia Advisory.



Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Direktur
Keuangan Perseroan.

Suci Wijayati – Direktur Sumber Daya Manusia
Warga Negara Indonesia, usia 37 tahun. Memperoleh gelar Sastra Jepang di
tahun 2002 dari Universitas Indonesia, Jakarta.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Sumber Daya Manusia adalah
melakukan fungsi manajemen Sumber Daya Manusia yang mendukung proses
kegiatan usaha yang mencangkup seleksi dan rekrutmen, pelatihan dan
pengembangan, penilaian kerja, pengembangan karir, sistem remunerasi dan
terminasi.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003, menjabat sebagai
Personal Assistant to President Director pada PT Mandom Indonesia
Tbk.



Sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai
Assistant Manager to Chief Representive pada Samsung Electro
Mechanics, Pte., Ltd.



Sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai
Assistant Human Resource Manager pada PT Masaro Radiokom.



Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2015, menjabat sebagai
Human Resource Manager pada PT Prakarsa Semesta Alam.



Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2015, menjabat sebagai
Manajer Sumber Daya Manusia pada PT Saligading Bersama.



Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, menjabat sebagai
Direktur Operasional pada PT Saligading Bersama



Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Direktur
Sumber Daya Manusia Perseroan.
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Dinul Ahman – Direktur IT dan Bisnis Pengembangan
Warga Negara Indonesia, usia 40 tahun. Memperoleh gelar Ekonomi di tahun
2003 dari Universitas WR. Supratman, Surabaya.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur IT dan Bisnis Pengembangan adalah
melakukan fungsi melakukan serta menyiapkan rencana jangka panjang
perusahaan (Corporate Plan) & sistem informasi yang digunakan baik pada
tingkat perseroan dan entitas.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, menjabat sebagai
Technical Manager pada CV Gemilang Media Persada.



Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, menjabat sebagai
Manager pada PT Komunika Artist Indonesia.



Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai Project
Manager pada PT Art Design Indonesia.



Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai GM
Business Development pada PT Saligading Bersama.



Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Direktur
IT dan Bisnis Pengembangan Perseroan.

Indra Setiawan – Direktur Assurance and Complience
Warga Negara Indonesia, usia 66 tahun. Memperoleh gelar Telekomunikasi di
tahun 1977 dari Universitas Trisakti, Jakarta.
Tugas tanggungjawab sebagai Direktur Operasional adalah melakukan fungsi
manajemen dan monitor strategi operasional hotel dan restoran supaya
berjalan lancar dan efisien.
Riwayat pekerjaan :


Sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2000, merintis karir di PT
Indosat Tbk dan terakhir menjabat Direktur Utama.



Sejak tahun 1993 sampai dengan tahun 1994, menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Duta Sukses Utama.



Sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1999, menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Hotel Indonesia Internasional dan PT Nata
Tour.



Sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, menjabat sebagai
Direktur Utama pada Stimec Elita.



Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, menjabat sebagai Sataff
Khusus Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada Kementeri
Perindustrian dan Perdagangan.



Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2003, menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Nusantara Raga WIsata.



Sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai Ketua
Pengurus pada Yayasan Trisakti.
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Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, menjabat sebagai Komite
Audit pada PT Indosat Tbk.



Sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, menjabat sebagai
Direktur Operasional pada PT Hotel Sahid Jaya Internasional Tbk.



Sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, menjabat sebagai Ketua
Direksi pada Gelora Bung Karno.



Sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai
Direktur Genaral Affair, Human Resource Development, LEgal pada PT
Primanaya Group.



Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai
Direktur Utama pada PT Sejahtera Mandiri Jaya.



Sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang, menjabat sebagai Direktur
Assurance and Complience Perseroan.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Berdasarkan RUPS Perseroan jumlah kompensasi dibayarkan kepada Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
Data Gaji Komisaris & Direksi
No Keterangan
1
Direksi
2
Komisaris
Total

Tahun 2013
360,000,000
120,000,000
480,000,000

Tahun 2014
403,200,000
134,400,000
537,600,000

Tahun 2015
600,000,000
150,528,000
750,528,000

Tahun 2016
870,000,000
168,591,360
1,038,591,360

Masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas akan berakhir sampai dengan Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022 (masa jabatan lima tahun).

xi.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE {“GCG”))
Perseroan berkomitmen untuk menerapkan dan melaksanakan praktik GCG dalam menjalankan operasional
perusahaan. GCG dijadikan sebagai landasan dalam pembentukan budaya perusahaan yang tercermin dalam
Visi dan Misi Perseroan yaitu :
Visi: Menjadi perusahaan yang terkemuka dengan komitmen kami menyediakan pengalaman pelayanan
pelayanan yang konsisten, tulus melalui produk dan pelayanan yang berkualitas.
Misi:
Memberikan kualitas produk yang konsisten
Memastikan layanan luar biasa di seluruh perusahaan
Memberikan keuntungan terbaik atas investasi pemegang saham
Menumbuhkan rasa bangga dan gairah bekerja di lingkungan tempat kerja
Mengembangkan professional yang benar dan meningkatkan kesejahteraan karyawan
Memastikan asset yang terus tumbuh dan bernilai
Selalu memiliki rasa bersyukur
GCG akan menjadi landasan dari semua keputusan bisnis perusahaan yang diambil dan dilaksanakan oleh
Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip akan memberikan manfaat baik bagi bisnis Perseroan termasuk
pemegang saham, karyawan maupuan pemangku kepentingan lainnya (stakeholders).
Manfaat nyata bagi manajemen dan karyawan penerapan GCG memberikan kepastian dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, dan mendorong dalam pengembangan karir setiap
manajemen dan karyawan.
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Perseroan juga telah memiliki perangkat-perangkat sebagai perusahaan yang menerapkan GCG sesuai dengan
ketentuan pasar modal, antara lain telah memiliki Komisaris Independen dan Direksi independen sesuai
dengan POJK No. 33 Tahun 2014, serta satu orang Sekretaris Perusahaan yang telah sesuai dengan POJK No. 35
Tahun 2014. Perseroan juga telah membentuk Komite Audit yang akan membantu Dewan Komisaris dalam
melakukan penelaahan, pelaporan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai laporan
keuangan Perseroan yang mencakup didalamnya keterbukaan informasi, sistem pengendalian internal dan
manajemen risiko, sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015, dan telah membentuk dan menyusun piagam unit
audit internal, yang telah sesuai dengan POJK No.56 Tahun 2016, serta telah membentuk komite nominasi dan
remunerasi yang telah sesuai dengan POJK No. 34 Tahun 2014.
Sekretaris Perusahaan
Sebagai memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah mengeluarkan Surat
Keputusan Direksi No. 039/DIR/MABA/SK-CS/0317 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penunjukan Sekretaris
Perusahaan (Corporate Secretary), dimana Perseroan telah menunjuk Andhika Anggadewi A. untuk
melaksanakan fungsi Sekertaris Perusahaan (Corporate Secretary), Andhika Anggadewi A. adalah Warga
Negara Indonesia, usia 34 (tiga puluh empat) tahun. Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) tahun 2005 dari
Universitas Trisakti Jakarta, memperoleh gelar Master Hukum tahun 2016 dari Universitas Gajah Mada
Yogyakarta.
Riwayat singkat pekerjaan:
- sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007, menjabat sebagai Associate Lawyer pada Acemark (Amir
Syamsuddin & Partner Intellectual Property Division),
- pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2014, menjabat sebagai Legal Manager pada PT Prakarsa Semesta
Alam,
- pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, menjabat sebagai General Manager Legal pada PT Saligading
Bersama,
- pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, menjabat sebagai Corporate Secretary pada PT Anugerah
Berkah Madani,
- saat ini bertugas di Perseroan sebagai sekretaris Perusahaan.
Fungsi sekretaris perusahaan melaksanakan tugas paling kurang:
a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;
b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atau Perusahaan Publik untuk
mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten
atau Perusahaan Publik;
2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
d. Sebagai penghubung antara Perseroan atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Perseroan atau
Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Komite Remunerasi Dan Nominasi
Berdasarkan Surat Pernyataan Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT. Marga Abhinaya Abadi, Tbk.
Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi guna memenuhi Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa
Keuangan No. 34 /POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten
atau Perusahaan Publik dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan yang mana sesuai dengan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris
Emiten atau Perusahaan Publik.
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Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris selaku pelaksana Komite Nominasi dan
Remunerasi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut :
a) Bidang Remunerasi
1. Menetapkan kebijakan mengenai :
a. Strukturt Remunerasi;
b. Kebijakan atas Remunerasi;
c. Besaran atas Remunerasi;
2. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
b) Bidang Nominasi
1. Menetapkan kebijakan mnengenai:
a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggotas Dewan Komisaris.
2. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak
ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris; dan
4. Menentukan cara yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
untuk disampaikan kepada RUPS.
c) Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi, wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
1. Menyusun dan menetapkan struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris, yang mana dapat berupa:
a. Gaji;
b. Honorarium;
c. Insentif; dan/atau
d. Tunjangan yang bersifat tetap atau variabel;
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris; dan
3. Menyusun dan menetapkan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris.
Komite Audit
Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan
No 55 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat
Ekuitas Selain Saham Yang DIterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dengan Lampiran I dari Surat Keputusan
Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No: 001/HRD/MABA/SK-KA/0217 tentang Pembentukan Komite Audit
tanggal 21 Februari 2017, berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan:
Indradjati, Ketua, merangkap Komisaris Independen
Sumadiono, Anggota
Warga Negara Indonesia, 62 tahun, lulus Strata 1 tahun 1980 di Institute Teknologi Surabaya Jurusan Teknik
Sipil, lulus tahun 1995 di Universitas YPIA Jakarta jurusan Qualified Internal Auditor, lulus Strata 2 tahun 1998
di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya jurusan Manajemen Internasional di Jakarta, lulus Strata 2
Sekolah Tinggi Ekonomi Kewirausahaan Jakarta jurusan Manajemen Pemasaran.
Riwayat singkat pekerjaan :
PT. ADHI KARYA ( Persero ) Tbk
2011 – 2012
: Direktur Operasi III membidangi proyek EPC dan Luar Negeri
2011 – April 2013
: Komisaris PT. ADHI PERSADA PROPERTY
2012 – April 2013
: Direktur Operasi I membidangi proyek infrastruktur Indonesia Barat
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PT. METAEPSI GROUP
2000 – 2006
2007 – 2009
2007 – 2009
2007 – Juni 2011
2007 – Juni 2011
2010 – Juni 2011
2008 – Juni 2011

: Advisor Sistem Manajemen PT. META EPSI (Holding)
: Vice President HRD & General Affair PT. META EPSI (Holding)
: Direktur PT. META EPSI ENGINEERS AND CONSTRUCTOR
: Direktur PT. Mesa Inti Kebun
: Direktur PT. META EPSI – MINATARA
: Staff Khusus Direktur Utama merangkap Corporate Secretary PT. META
EPSI (Holding)
: Direktur PT. ISAKUAKE

PT. PEMBANGUNAN PERUMAHAN ( Persero ).
1980 – Medio 1981
: Staff Teknik Cabang VI Surabaya
Medio 1981 – Akhir 1981 : Wakil Proyek Manajer di Cabang VI Surabaya
1981 – 1984
: Proyek Manajer di Cabang VI Surabaya
1984 – 1988
: Proyek Manajer di Sulawesi Tengah
1984 – 1988
: Kepala Sub Cabang Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan
Maluku
1989 – 1990
: Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Cabang VIII Ujung Pandang
1990 – 1991
: Kepala Bagian Teknik dan Pemasaran Cabang VII Denpasar
1992 – 1994
: Kepala Biro Operasi II
1995 – 1998
: Kepala Satuan Pengawasan Internal ( Ka. SPI )
Awal 1999 – Akhir 1999 : Staff Khusus Direktur Utama merangkap Manajemen Aset Perusahaan
PENGALAMAN BIDANG AUDIT.
1994 – 1998
1995 – 1998
Perumahan
2000 – 2005
2000 – 2005

: Auditor Internal Manajemen Mutu ISO 9002:1994 Di PT. Pembangunan Perumahan
: Auditor Internal Manajemen Operasi dan Keuangan Di PT. Pembangunan
: Auditor Internal Manajemen Mutu ISO 9001:2000, SMK3 dan OHSAS 18001:1999 di
PT. Metaepsi Group Jakarta
: Auditor Internal Manajemen Mutu ISO 9001:2000 dan OHSAS 18001 di PT.
Metaepsi Engineers & Constructor, Jakarta
: Komite Audit bidang Manajemen Operasi PT. Wijaya Karya (Persero)

2003 – 2006
Lain-lain :
- Auditor External Manajemen Mutu ISO 9001:2000 PT IKRCS (Sertifikasi ISO 9001:2000 OTORITA
JATILUHUR).
- Auditor Eksternal Manajemen Mutu ISO 9001:2000 Pra-Sertifikasi PT Merpati Nusantara Airlines (PT.
MNA).
- Auditor Eksternal Manajemen Mutu ISO 9001:2000 PT Sucofindo (Surveillance Audit PT PSN Bandar
Lampung).

PENGALAMAN SEBAGAI PENGAJAR DAN INSTRUKTUR
2002 – 2011
: Instruktur Sistem Manajemen K-3 Konstruksi Program Pelatihan di Asosiasi Ahli K3
Konstruksi (A2K4)
2002 – 2011
: Instruktur Sistem Manajemen K-3 Konstruksi Program Sertifikasi Ahli K3
Konstruksi di DEPNAKERTRANS
2003 – 2006
: Pengajar dan Nara Sumber Materi Sistem Manjemen K3 Konstruksi di BPKSDM
Departemen Pekerjaan Umum Jakarta
2003 – 2006
:
Pengajar dan Nara Sumber Materi Manajemen Pengusahaan Program
Pemberdayaan Penanggung Jawab Tehnik di BPKSDM Departemen Pekerjaan
Umum Jakarta
2003 – 2006
: Dosen Program MM Universitas BUDILUHUR JAKARTA, bidang pendalaman
Manajemen Perencanaan SDM
2004 – 2011
: Dosen Program MTs Universitas TARUMANEGARA JAKARTA, bidang pendalaman
Manajemen Strategik
2016
: Komite Audit, PT. Anugerah Berkah Madani
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Amier Hartono, Anggota
Warga Negara Indonesia, 63 tahun, lulus Strata 1 Teknik Sipil di Institute Teknologi Surabaya, pada Tahun
1979, lulus strata 2 dari IHE Delft-Netherlands Land & Water Development
Riwayat singkat pekerjaan :
Ditjen Pengairan, Dept. PU
1985 – 1987
: Pemimpin Proyek Irigasi Pompengan Sulawesi Selatan
1987 – 1991
: Pemimpin Proyek Irigasi Sanrego, Sulawesi Selatan
1991 – 1993
: Pemimpin Proyek Drainase Iju, Jawa Tengah
1993 – 1996
: Pemimpin Proyek Serayu Barage, Jawa Tengah
1996 – 1998
: Kasie Rawa, Jakarta
1998 – 2000
: Kasie Irigasi, Jakarta
Ditjen Pengolahan Lahan dan Air, Deptan
2000 – 2005
: Kasubdit Perancangan Air Irigasi
2005 – 2008
: Kabag Perencanaan
2008 – 2009
: Kasubdit Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
2009 – 2010
: Direktur Pengelolaan Lahan

Organisasi
2000 - 2010
:
2011 – sekarang :
2015 – sekarang :
Pengalaman Lain-lain
1984 – 1985
1996
2002
2002 – 2003
2002
2003
2006
2007
2009
2010
2011

HATHI (Himpunan Ahli Teknik Hygrolik Indonesia)
INACID (Indonesian Commission on Irigation and Drainase)
Tim Modernisasi OP Irigasi Ditjen Sumber Daya Air

: Pengurus ISHE (International Society of Hydraulic Engineers), Instansi NUFIC,
Belanda
: Narasumber Teaching Seminar on Coastal Engineering, Rijkswater Staat-Belanda
: Narasumber Regional Teaching Seminar on Guidelines on Tidal Lowlands,
Rijkswater Staat-Belanda
: Tim Kerja Irigasi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, BAPPENAS, Jakarta
: Narasumber Workshop of Agriculture Development Consultants Association, ADCA
Kyoto, Japan
: Narasumber Working Group Meeting for Lowland Workshop, Rijkswater Staat,
Belanda
: Anggota Delegasi International Conference Commision on Irigation And Drainage,
Kuala Lumpur, Malaysia
: Anggota Delegasi International Conference Commision on Irigation And Drainage,
Teheran, Iran
: Anggota Delegasi Technical Working Group Pencemaran Asap Lintas Negara,
Sekretariat ASEAN, Singapore
: Anggota Delegasi Technical Working Group Pencemaran Asap Lintas Negara,
Sekretariat ASEAN, Kucing, Malaysia
: Narasumber Training Program Biomass Town, Pemerintah Jepang

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut :
a. Bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisarsi terhadap laporan atau hal-hal yang
disampaikan oleh Direksi, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan
melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris;
b. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang
dikeluarkan perseroan antara lain laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan
lainnya yang disampoaikan kepada Pemegang Saham;
c. Menilai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil audit yang dilakukan oleh internal audit maupun eksternal
audit untuk memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan audit para auditor memenuhi standar audit;
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d.
e.
f.
g.

Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian intern perusahaan serta
pelaksanaannya;
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan
kewajiban Komisaris;
Komite Audit membuat program atau rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja;
Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi mengenai perseroan yang
diperoleh selama menjalankan tugas sebagai komite audit.

Unit Audit Internal
Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah
membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Nomor :
003/HRD/MABA/SK-KAI/0217 tanggal 21 Februari 2017, Adapun anggotanya adalah sebagai berikut:
Rudy Hartono, Kepala Unit Audit Internal merangkap Anggota
Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lulus sarjana Teknik Mesin di Institute Teknologi Surabaya, pada Tahun
1994.
Riwayat singkat pekerjaan :
1989 – 1990
: Divisi mesin mobil listrik PT. Astra Jakarta
1990 – 1991
: Koordinator divisi mesin PT. ASTRA Jakarta
1991 – 1994
: Manajer Percetakan CV. Linggar Nugraha , Surabaya
1995 – 1996
: Manajer PT. Karya Nugraha (Konsultan Engineering), Surabaya
1996 – 1997
: Staff Ahli Mekanik CV Enviro Konsultama (Konsultan Engineering), Surabaya
1997 – 1999
: Manajer PT. Jawa Timur Membangun (Kontraktor), Surabaya
1998 – 1999
:
Engineer Ahli Social Safety Network (JPS) Kabupaten dan Kotamadya Madiun. Pusat
Afiliasi Teknik dan Industri (PATI), Universitas Brawijaya Malang.
1999 – 2001
: Manajer PT. Kameron Internasional Indonesia (Holding Company), Surabaya
2002 – 2006
: Manajer PT. Chala Praba Indonesia, Jakarta
2005 – 2010
: Direktur PT. Lentera Hati, Bandung
2011 – 2013
: Direktur PT. Internasional Smartcareer
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :
Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai
berikut :
1. Menyusun dan melaksanakan program kerja audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko seuai dengan
kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, proyek,
pemasaran, akuntansi, operasional dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan
kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua
tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan
Komisaris;
6. Memantau, menganalisis, serta melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
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xii.

SUMBER DAYA MANUSIA (“SDM”)
SDM merupakan salah satu unsur terpenting dalam menjalankan roda perusahan dan secara tidak langsung
mempunyai imbas pada kinerja perusahaan. Maka Perseroan telah membentuk Divisi SDM untuk mengatur
pengelolaan SDM dan sumberdaya perusahaan agar memberikan hasil maksimal yang memiliki loyalitas tinggi
untuk dapat diandalkan dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.
Perseroan percaya bahwa dengan kualitas SDM yang baik dalam operasional perusahaan maka daya saing
perusahaan tersebut akan semakin baik. Perseroan terus melakukan program pendidikan atau latihan untuk
meningkatkan kehandalan karyawan, kecerdasan dan integritasnya untuk perusahaan.
Saat ini Perseroan telah melakukan program pendidikan dan/atau latian dengan tujuan antara lain :
- Memberikan kesempatan bagi SDM Perseroan untuk berkembang dengan kualitas dan kemampuan
daya saing;
- Memberikan peningkatan kemampuan pelayanan kepada konsumen;
- Meningkatkan kecerdasan bagi seluruh SDM yang dimiliki sehingga lebih kompetitif, dll
Perseroan menyadari sepenuhnya SDM merupakan salah satu faktor penentu bagi keberhasilan setiap usaha
dan kegiatannya. Oleh karena itu, Perseroan memberikan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan
Perseroan.
Perseroan saat ini telah memiliki Peraturan Perusahaan untuk Kantor Pusat, yang telah dilakukan pengesahan
berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3065 tanggal
24 April 2014 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 24 April 2014
sampai dengan tanggal 24 April 2016. Sedangkan Peraturan Perusahaan pada Kantor Cabang Tangerang, yang
telah dilakukan pengesahan berdasarkan Pengesahan Peraturan Perusahaan Nomor : 568.1/610-HI/2017
tanggal 20 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, yang memuat
pedoman bagi Perseroan maupun pekerja yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masingmasing pihak dengan tujuan memelihara hubungan kerja yang baik dan dinamis antara Perseroan dengan
pekerja, dalam usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan Perseroan.
Keterangan :
Bahwa, Perseroan saat ini telah memiliki pengesahan perpanjangan Peraturan Perusahan Kantor Pusat dan
dalam proses perubahan nama perusahaan dari PT. Lintas Insana Wisesa (LIW) ke PT. Marga Abhinaya Abadi
(MABA) oleh team Disnaker Jakarta Selatan.
Perseroan telah memenuhi kewajiban pembayaran kepada karyawannya dengan memenuhi ketentuan
tentang upah minimum propinsi/regional yang berlaku bagi pegawai.
Perseroan telah menetapkan beberapa elemen dasar untuk pengembangan sistem manajemen sumber daya
manusia yang akan mendukung keseluruhan proses kegiatan usaha yang mencakup seleksi dan rekrutmen,
pelatihan dan pengembangan, penilaian kerja, pengembangan karir, sistem remunerasi dan terminasi.
a. Seleksi dan Rekrutmen
Tujuan dari proses ini adalah untuk menarik kandidat sebanyak-banyaknya, dan mengidentifikasi
kandidat yang memiliki karakter dan potensi sesuai dengan tuntutan nilai perusahaan dan strategi
bisnis, sebagai talent Perseroan. Rekrutmen dan seleksi tidak hanya menyangkut kegiatan yang
berkaitan dengan penerimaan karyawan baru (new entry), akan tetapi juga menyangkut kegiatan
pengisian jabatan yang calonnya berasal dari dalam organisasi (promosi dan transfer). Dalam
melaksanakan rekrutmen Perseroan akan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
•

Pasar Tenaga Kerja (Labor Market)
Kondisi pasar tenaga kerja sangat berpengaruh terhadap kebijakan rekrutmen dan seleksi. Apabila
cukup tersedia tenaga kerja dipasaran, organisasi memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan
baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Organisasi dapat memilih tenaga kerja sesuai yang diinginkan.
Namun apabila tenaga kerja dipasar terbatas, maka kebijakan rekrutmen dan seleksi harus
disesuaikan dengan kondisi pasar.
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• Dampak Perubahan Lingkungan
Organisasi menghadapi turbulensi lingkungan bisnis yang tinggi terkait dengan globalisasi. Oleh
karena itu diperlukan kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan rekrutmen dan seleksi dengan
lingkungan secara cepat.
• Efisiensi dan efektivitas
Hal penting yang harus diperhatikan dalam rekrutmen tenaga kerja yaitu jumlah dan kapabilitas
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kelebihan atau kekurangan jumlah tenaga yang direkrut
keduanya akan menimbulkan dampak yang sama yaitu terganggunya operasional Perseroan.
Demikian pula dari sisi kapabilitas atau kualitas. Karyawan yang direkrut harus memiliki kompetensi
yang sesuai dengan kompetensi yang disyaratkan oleh jabatan yang akan dipangkunya.
Untuk menghasilkan calon karyawan yang baik, rekrutmen dan seleksi mensyaratkan adanya job
spesification atau persyaratan jabatan yang jelas dan terinci. Knowledge, skill dan behavior apa yang
harus dimiliki calon terlebih dahulu harus didefinisikan dengan jelas.
• Nilai-nilai keutamaan Perseroan
Perseroan memiliki nilai-nilai keutamaan yang perlu dimiliki oleh setiap kandidat seperti energik,
keinginan untuk terus belajar dan memiliki integritas.
• Ketentuan/peraturan pemerintah dan serikat kerja
Proses rekrutmen dan seleksi harus memperhatikan ketentuan perudang-undangan yang berlaku.
Hal ini terutama terkait dengan persyaratan tenaga kerja yang menyangkut usia.
• Komposisi angkatan kerja dan lokasi organisasi
Kondisi angkatan kerja dan lokasi organisasi, perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan
persyaratan calon. Khusus untuk tenaga lokal, apabila rekrutmen dilakukan di lokasi organisasi yang
mempunyai cukup banyak angkatan kerja, perusahaan dapat menetapkan persyaratan kualifikasi
yang tinggi. Namun sebaliknya, apabila di lokasi organisasi tidak cukup tersedia angkatan kerja,
maka persyaratan kualifikasi calon perlu disesuaikan.
• Pekerjaan/posisi yang ditawarkan
Pekerjaan atau posisi yang ditawarkan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat calon
tenaga kerja. Apabila pelamar menilai bahwa posisi yang ditawarkan baik, maka jumlah peminat
cukup banyak. Namun sebaliknya apabila posisi yang ditawarkan kurang menarik maka pelamar
akan sedikit.
• Remunerasi/gaji yang ditawarkan
Disamping pekerjaan atau posisi, hal lain yang berpengaruh terhadap minat pelamar adalah gaji dan
kesejahteraan yang ditawarkan. Pelamar cenderung memilih perusahaan yang sudah mapan, yang
dapat memberikan gaji dan kesejahteraan cukup baik.
• Lokasi/tempat bekerja
Lokasi tempat kerja juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi minat pelamar.
Kecenderungan pelamar memilih lokasi di kota.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga tingkat pelaksana, Perseroan dapat melakukan rekrutmen fresh
graduate (make) dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional dilakukan rekrutmen tenaga
professional/specialist yang siap pakai (buy). Perseroan juga dapat memanfaatkan sumber tenaga
kerja eksternal dan sumber tenaga internal.
Untuk rekrutmen dan seleksi dari luar organisasi dilaksanakannya dengan memanfaatkan media
iklan, e-Recruiting (on line), Agen Tenaga Kerja, executive search firm, job fair, maupun rekrutmen
melalui perguruan tinggi. Kandidat diseleksi berdasarkan beberapa kriteria antara lain: pendidikan
formal, pengalaman, karakteristik fisik, karakteristik kepribadian, kesehatan, dan kompetensi.
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B. Pelatihan dan Pengembangan
Tujuan dari pelatihan dan pengembangan adalah berorientasi pada nilai dan kompetensi untuk
membantu talent agar siap bekerja dan/atau mengembangkan kemampuan dirinya pada setiap
tantangan pekerjaan. Selain itu, pelatihan dan pengembangan bertujuan untuk memfasilitasi seluruh
karyawan agar dapat mengembangkan kompeensi secara optimal sesuai tuntutan jabatan sehingga
karyawan mampu menampilkan kinerja unggul.
Kebijakan Pelatihan dan Pengembangan pegawai perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Program pelatihan yang efektif harus terintegrasi dengan program pengembangan lainnya.
b. Program pelatihan yang efektif memerlukan komitmen dari pegawai untuk mengembangkan
dirinya, dukungan manajemen.
c. Pelatihan dan pengembangan menjadi tanggung jawab bersama dari top manajemen, bagian SDM,
atasan langsung dan pegawai.
d. Keberhasilan program pelatihan dan pengembangan dapat diakses dari keberhasilan dan kesehatan
organisasi.
Proses pelatihan dan pengembangan dibagi dalam tiga tahapan yaitu : assessment kebutuhan
pelatihan, penetapan kriteria evaluasi keberhasilan pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan
pengembangan.
Program pelatihan internal maupun eksternal yang rutin dilakukan secara berkala, seperti;
a. Pelatihan kepemimpinan;
b. Workshop mengenai keahlian di bidang keuangan, antara lain workshop strategi pembiayaan hotel
& restoran di Indonesia;
c. Pelatihan untuk mendukung pengembangan usaha Perseroan, antara lain pelatihan service
excellent, marketing communication skills, up selling skill, serta training untuk menghindari
pemborosan energi; dan
d. Pelatihan mengenai psikologi di lingkungan kerja, personality development
C. Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja merupakan aktivitas Perseroan yang digunakan untuk membantu karyawan dalam
melakukan pekerjaannya secara efektif & optimal. Penilaian kinerja ini merupakan suatu proses dimana
eksekutif, manajer dan penyelia bekerja untuk menyelaraskan kinerja karyawan dengan sasaran
organisasi.
Melalui sistem penilaian kinerja ini Perseroan mencoba merancang untuk meningkatkan kapabilitas
karyawan guna menampilkan kinerja yang lebih baik melalui pengelolaan kinerja yang telah disepakati
antara karyawan dengan atasan meliputi sasaran, standar dan perilaku yang disyaratkan.
Sistem penilaian kinerja harus mampu mendorong karyawan mempunyai kinerja yang tinggi, dan
diimplementasikan secara objektif dan adil. Untuk dapat dicapai kondisi yang demikian, sistem
penilaian ini harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
•

Perencanaan kinerja
Setiap awal periode penilaian kinerja, atasan bersama karyawan menetapkan indikator, ukuran dan
target yang harus dicapai selama satu tahun penilaian. Perencanaan ini selanjutnya digunakan
sebagai pedoman bagi atasan dan karyawan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan penilaian kinerja
selanjutnya.
Rencana kinerja individu diturunkan dari rencana kinerja unit, dan rencana kinerja unit diturunkan
dari rencana kinerja perusahaan.

•

Evaluasi berkala (performance monitoring)
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Dalam melakukan evaluasi berkala atasan langsung karyawan melakukan penilaian atas pencapaian
rencana kerja yang telah ditetapkan diawal periode untuk setiap karyawan yang berada di bawah
hirarki jabatannya. Melalui proses evaluasi ini atasan dan karyawan yang bersangkutan dapat
mengidentifikasi kemajuan kinerja dan beberapa hal yang diidentifikasikan sebagai langkah-langkah
perbaikan kinerja di periode mendatang.
•

Penilaian Kinerja
Dalam penilaian kinerja, atasan langsung memberikan penilaian terhadap pencapaian kinerja
karyawan. Proses penilaian meliputi pemberian nilai, pengolahan data dan penetapan nilai akhir
pencapaian kinerja karyawan. Hasil penilaian kinerja kemudian akan dikomunikasikan kepada
karyawan yang bersangkutan untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam hal menentukan
paket remunerasi yang akan diberikan kepada karyawan dan rencana pengembangan karir
karyawan.
Karyawan yang hasil penilaian kinerjanya mencapai tingkat tertentu secara berturut-turut dalam
beberapa tahun, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan promosi, baik berupa kenaikan tingkat
maupun jabatan. Sebaliknya, karyawan yang secara berturut-turut pencapaian kinerjanya rendah,
dapat dipertimbangkan untuk mutasi ke divisi lain atau demosi apa bila diperlukan.

D. Pengembangan Karir
Tujuan dari aspek pengembangan karir yang secara sistematis adalah mengupayakan agar semua
karyawan untuk mampu mengoptimalkan peran sebagai kader Perseroan dengan memperhatikan
harapan dan kapabilitas karyawan serta strategi jangka panjang Perseroan. Selain itu, dengan
pengembangan karir mendukung organisasi dalam menyediakan kader pimpinan untuk mengisi posisi
yang tersedia, yang siap pakai pada saat diperlukan.
Secara garis besar, beberapa hal utama yang menjadi perhatian Perseroan dalam menganalisa aspek
pengembangan karir karyawan adalah sebagai berikut :
 Rencana jenjang karir; yaitu mengidentifikasi hirarki jabatan dari bawah hingga posisi
manajemen yang dapat dilalui seorang karyawan sesuai dengan kompetensinya masing- masing dan
kinerja.
 Promosi dan mutasi; agar pelaksanaan mutasi dan promosi pegawai tidak menimbulkan masalah,
persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk transfer dan atau promosi harus jelas
dan transparan.
 Ketersediaan jabatan untuk menampung aspirasi promosi dan mutasi; promosi jabatan dan mutasi
harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan jabatan diatasnya atau di divisi lain agar
efektivitas dan efisiensi operasional Perseroan tetap dijaga.
E. Remunerasi
Guna menjaga transparansi antara karyawan dan Manajemen Perseroan serta untuk dapat memotivasi
kinerja yang lebih baik, Perseroan juga telah menetapkan kebijakan remunerasi yang berpedoman pada
peraturan Pemerintah dan menjaga kesesuaian dengan pasar tenaga kerja yang berlaku secara umum.
Tidak dapat dipisahkan bahwa kebijakan remunerasi juga akan terpengaruh dari kondisi perekonomian
nasional dan kinerja keuangan Perseroan sendiri.
Secara umum komponen paket remunerasi yang diterima untuk semua jenjang karyawan terdiri dari
gaji pokok, tunjangan fasilitas kesehatan dan iuran wajib untuk kepesertaan BPJS. Diluar komponen
tersebut masih terdapat beberapa komponen lain seperti komisi dan insentif lain yang pembayarannya
akan disesuaikan dengan fungsi dan pekerjaan masing-masing karyawan. Evaluasi kenaikan paket
remunerasi akan disertai oleh analisa pencapaian kinerja sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya
dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kewajaran.
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F. Sistem informasi & Administrasi SDM
Saat ini Perseroan sedang dalam proses peralihan dan pengadaan dari Sistem basis data Informasi SDM manual ke
Sistem Informasi SDM digital (HRIS).
Perseroan saat ini tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Saat ini Perseroan
sedang dalam proses permohonan pendaftaran Peraturan Perusahaan
G. Terminasi
Kebijakan pemutusan hubungan kerja yang diadopsi oleh Perseroan senantiasa berpedoman dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. Beberapa jenis pemutusan hubungan kerja
dengan Perseroan adalah : (1) Pensiun, (2) Atas permintaan sendiri, dan (3) Diberhentikan. Penjelasan lengkap
mengenai beberapa kriteria untuk setiap pemutusan telah disosialisasikan Perseroan dalam tata tertib karyawan.
Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perseroan,
Perseroan menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa:
1. Badan Penyeleggaraan Jaminan Sosial
Perseroan telah mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan sejak tahun 2012 dan BPJS Kesehatan sejak tahun
2016 .
2. Tunjangan Hari Raya
Diberikan kepada karyawan yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan secara terusmenerus.
3. Jasa produksi/bonus
Atas dasar kebijaksanaan Perseroan, jasa produksi atau bonus dapat diberikan kepada karyawan yang
berprestasi dan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Perseroan saat itu.
Profil karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan
Komposisi Karyawan
Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan dan Anak Perusahaan mempekerjakan 222 orang karyawan. Tabel
berikut ini menunjukkan komposisi sumber daya manusia Perseroan menurut jenjang pendidikan, manajemen,
usia dan status karyawan dimana Komisaris dan Direksi tidak termasuk dalam pengelompokan karyawan.
Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Tingkat Pendidikan Formal
Perseroan
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
Diploma I
SMA ke bawah
Jumlah

31 Desember
2016
2015

2014

10
10
24
59
103

7
9
18
66
100

8
11
20
61
100
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LMS
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
Diploma I
SMA ke bawah
Jumlah

12
4
6
32
54

12
4
7
39
63

12
4
7
39
56

SMA ke bawah
Jumlah

10
5
6
26
47

-

-

DF
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
Diploma I
SMA ke bawah
Jumlah

1
1
1
3
6

1
1
1
3
6

1
1
1
3
6

SHI
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III
Diploma I
SMA ke bawah
Jumlah

7
3
2
12

6
6
3
15

2
2
1
5

GCI
Pasca Sarjana (S2)
Sarjana (S1)
Diploma III

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Tingkat Jabatan

2016

31 Desember
2015

2014

Perseroan
General Manager
Manager
Suoervisor
Staff
Jumlah

1
17
22
63
103

1
15
21
63
100

1
13
19
67
100

LMS
General Manager
Manager
Suoervisor
Staff
Jumlah

1
8
10
35
54

1
7
9
45
62

1
8
9
38
56

GCI
General Manager
Manager

6

-

-
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Supervisor
Staff
Jumlah

5
36
47

-

-

DF
General Manager
Manager
Suoervisor
Staff
Jumlah

1
2
3
6

1
2
3
6

1
2
3
6

SHI
General Manager
Manager
Suoervisor
Staff
Jumlah

2
7
3
12

2
9
4
15

4
1
5

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

2016

31 Desember
2015

Perseroan
Lebih dari 50 Tahun
40 – 49 Tahun
30 – 39 Tahun
18 – 29 Tahun
Jumlah

16
25
62
103

20
23
57
100

18
20
62
100

LMS
Lebih dari 50 Tahun
40 – 49 Tahun
30 – 39 Tahun
18 – 29 Tahun
Jumlah

5
15
34
54

6
18
38
62

6
19
31
56

GCI
Lebih dari 50 Tahun
40 – 49 Tahun
30 – 39 Tahun
18 – 29 Tahun
Jumlah

1
3
13
30
47

-

-

Lebih dari 50 Tahun
40 – 49 Tahun
30 – 39 Tahun
18 – 29 Tahun
Jumlah

2
6
2
10

6
6

6
6

SHI
Lebih dari 50 Tahun
40 – 49 Tahun

6

10

3

Tingkat Usia

2014

DFD
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30 – 39 Tahun
18 – 29 Tahun
Jumlah

5
1
12

4
1
15

2
5

Komposisi Karyawan Menurut Status Kerja

Status Karyawan

31 Desember
2016 2015 2014

Perseroan
Tetap
Kontrak
Jumlah

67
36
103

29
71
100

100
100

LMS
Tetap
Kontrak
Jumlah

27
27
54

62
62

56
56

GCI
Tetap
Kontrak
Jumlah

1
46
47

-

-

DFD
Tetap
Kontrak
Jumlah

6
6

6
6

6
6

SHI
Tetap
Kontrak
Jumlah

12
12

15
15

-

Perseroan memiliki beberepa karyawan yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, dimana setiap bidang
memiliki jumlah yang cukup untuk saling menggantikan apabila salah satu pegawai tersebut tidak ada dalam
menjalankan operasi Perseroan.
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xiii.

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 27 Pebruari 2017 dan Surat Pernyataan dari seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertanggal 27 Pebruari 2017, dinyatakan bahwa Perseroan dan selurh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang
tercatat dalam register Pengadilan Negeri, Sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisaihan perburuhan
yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di
Pangadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan dan di luar Pengadilan yang
mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
xiv.

ANAK PERUSAHAAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki penyertaan saham pada beberapa Anak
Perusahaan yaitu:

No

Nama
Entitas
Anak

1.

LMS

2.

GCI

3.

DF

Kegiatan
Usaha

Persentase
Kepemilikan

Pembangun
an,
Perdaganga
n,
Perindustria
n,
Pengangkuta
n Darat,
Pertanian,
Percetakan,
Perbengkela
n dan Jasa
Perdaganga
n, Industri,
Pembangun
an,Pengangk
utan Darat,
Pertanian,
Percetakan,
Perbengkela
n dan Jasa
pada
Umumnya
Perdaganga
n besar
Restoran
dan Bar

99%

Kepemilikan
langsung atau
tidak
langsung
Kepemilikan
langsung

Tahun
Penyertaan

Domisli

Status
Operasional

2014

Surabaya

operasional

99%

Kepemilikan
langsung

2015

Jakarta
Selatan

operasional

99%

Kepemilikan
langsung

2014

Jakarta
Selatan

operasional
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1. PT Lancar Makmur Sentosa (“LMS”)
LMS, berkedudukan di Surabaya, beralamat di Bumi Mandiri Tower 2 Lantai 12, Jl. Panglima Sudirman
No. 66-68, Surabaya.
a. Riwayat Singkat
LMS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 4 tanggal 01 November
2007, yang dibuat dihadapan Gunawan Wibisono, S.H., Notaris di Surabaya, akta mana telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-04371 HT.01.01TH.2007 tanggal 26 November 2007 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor
Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sidoarjo Nomor: 510/159/BH.13.17./XII/2007 tanggal 06
Desember 2007.
Perubahan terakhir Anggaran Dasar PT Lancar Makmur Sentosa adalah sebagaimana tercantum
dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancar Makmur Sentosa Nomor : 44 tanggal 29
Februari 2016, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0004489.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0029685.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal
08 Maret 2016 serta telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
dengan i) Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0029432 tanggal 08 Maret 2016 perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor : AHU-0029685.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016 dan ii) Surat Nomor :
AHU-AH.01.03-0029433 tanggal 08 Maret 2016 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-0029685.AH.01.11.Tahun
2016 tanggal 08 Maret 2016.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan
peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan
b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha LMS
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha LMS adalah berusaha dalam Pembangunan, Perdagangan,
Perindustrian, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan jasa, khususnya pada
bidang :
-

Pembangunan;
Perdagangan;
Perindustrian;
Pengangkutan Darat;
Pertanian;
Percetakan;
Perbengkelan; dan
Jasa.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham LMS
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham LMS berdasarkan Akta No. 44
tanggal 29 Februari 2016 adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan

:

Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah)

Modal Disetor

:

Rp33.000.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar Rupiah)

Modal Dasar LMS tersebut terbagi atas 330.000 (tiga ratus tiga puluh ribu) saham, dengan nilai
nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
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Uraian

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh:
1. Perseroan
2. Laksmi Dyah Anggraini
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor penuh:
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal
Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
500.000
500.000.000.000
33.000
33.000.000.000
326.700
3.300
330.000

32.670.000.000
3.300.000.
33.000.000.000

170.000

17.000.000.000

%

99.00
1.00
100.00

d. Perizinan LMS
No.
1.

2

3
4

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Nomor :
530/297/1436.9.7.1/2017
tanggal 29 Maret 2017
Tanda Daftar Perusahaan No.
13.01.1.70.29159 tanggal 26
Juni 2014
Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) Menengah No.
503/5963.A/436.6.11/2014
tanggal 17 Juni 2014
Perpajakan
a. Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak No. 02.710.328.2611.000
b. Surat Keterangan
Terdaftar No PEM00355/WPJ.11/KP.0903/2
014 tanggal 04 Juni 2014

Jangka waktu Izin
sampai dengan tanggal 29
Maret 2018

sampai dengan tanggal 26
Juni 2019

sampai dengan 17 Juni 2019

-

Dikeluarkan oleh
Lurah Kelurahan Embong Kaliasin,
Pemerinah Kota Surabaya
Kepala Kantor Pendaftaran
Perusahaan Dinas Perdagangan
dan Perindustrian Pemerintah Kota
Surabaya
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Pemerintah Kota
Surabaya

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Kantor Wilayah DJP ____

-

Kepala Seksi Pelayanan (yang
bertindak atas nama Kepala)
Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surabaya Genteng

Jangka waktu Izin
-

Dikeluarkan oleh

e. Perizinan Kantor LMS di Cepu
No.
1.

2

3

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dengan Nomor :
045.2/244/II/2017
Tanda Daftar Perusahaan
Nomor : 11.06.1.55.00818
tanggal 07 Maret 2017
Izin Lingkungan Nomor :
660.1/184.B/2014 tanggal 26
April 2014

sampai dengan tanggal 06
Maret 2022

4

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Blora

Bupati Kabupaten Blora
-

Persetujuan Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas Nomor :
551.1/34 14 Januari 2016

Kepala Kelurahan Karangboyo,
Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora

Kepala Dinas Perhubungan,
Pariwisata, Kebudayaan,
Informatika dan Komunikasi
Kabupaten Blora (yang bertindak
atas nama Bupati Blora)
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5

6

7

8

9

10
11

12

13

14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Penyediaan Akomodasi Nomor
: PM.86/HK.501/MKP/2010
tanggal 30 Juni 2014
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Nomor : 640/834/2014
tanggal 27 Juni 2014
Izin Gangguan Nomor :
503/836/2014 tanggal 27 Juni
2014
Sertifikat Laik Operasi Nomor :
H0KZ.307.5.3316.GMGX.15
tanggal 31 Agustus 2015

Sampai dengan tanggal 30
Juni 2020

-

Kepala Badan Pelayanan
Penanaman Modal dan Perizinan
Pemerintah Kabupaten Blora
Kepada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Blora

sampai dengan tanggal 31
Agustus 2030

Pengesahan Peraturan
sampai dengan tanggal 29
Perusahaan Nomor:
Juni 2018
560/465/2016 tanggal 30 Juni
2016
Izin Reklame Nomor :
sampai dengan tanggal 24
510.12/441/2015 tanggal 24
Maret 2016
Maret 2015
Laik Sehat
a. Surat Keterangan Laik
sampai dengan tanggal 21
Sehat Hotel Nomor :
Januari 2020
003/LS/I/2015 tanggal 21
Januari 2015
b. Plakat Hygiene Sanitasi
sampai dengan tanggal 21
Restoran Nomor :
Januari 2020
012/HSR/I/2015 tanggal
21 Januari 2015
Perpajakan
a. Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak : 02.710.328.2514.001
b. Surat Keterangan
Terdaftar Nomor : S1858KT/WPJ.10/KP.1103/
2015 tanggal 24 Maret
2015
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
a. Nomor Sertifikat
Kepesertaan BPJS
Kesehatan :
EN263786/01560236
tanggal 01 Juni 2016
b. Nomor Sertifikat
Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan :
1400000024434 tanggal
03 Februari 2017
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Sampai dengan tanggal 05
Nomor : 746 tanggal 05
Desember 2017
Desember 2016

Perkumpulan Perlindungan
Instalasi Listrik Nasional Badan
Pelaksana PPILN Wilayah Jawa
Tengah dan di Yogyakarta
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
Blora
Kepala Badan Penanaman Modal
Dan Pelayanan Perijinan
Kabupaten Blora
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora (yang bertindak
atas nama Bupati Blora)
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora

Direktorat Jendral Pajak

Direktorat Jendral Pajak

-

-

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial Pemerintah Kabupaten
Blora
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15

16

17

18

19

Pengesahan Peraturan
Perusahaan Nomor:
560/400/2016 tanggal 23 Mei
2016
Sertifikat Standar Usaha Hotel
Nomor Register :
824888160008 tanggal 19
Oktober 2016
Surat Pengesahan
Pengguanaan Pesawat Lift
Listrik Nomor : 566/503/2014
tanggal 29 Agustus 2014
Surat Keterangan Terdaftar
Generator Set Nomor
542.15/386/SKT/X TAHUN
2016 tanggal 4 Oktober 2016
Surat Rekomendasi Ijin Prinsip
Proteksi Kebakaran Nomor :
070/016/BPBD/2015 tanggal
16 Januari 2015

sampai dengan tanggal 22
Mei 2018
sampai dengan tanggal 18
Oktober 2019

-

Sampai dengan tanggal 4
Oktober 2021

Sampai dengan tanggal 16
Januari 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
Blora

PT TUV Rheinland Indonesia

Pemerintah Kabupaten Blora Dinas
Tenaga Kerja Transmigrasi Dan
Sosial

Gubernur Jawa Tengah

Kepala Pelaksanan BPBD
Kabupaten Blora (atas nama
Bupati Blora)

Keterangan :

a. Bahwa saat ini LMS sedang dalam pengurusan perpanjangan Izin Reklame Nomor : 510.12/441/2015
tanggal 24 Maret 2015 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 27 April 2017.

b. Bahwa sebagian izin-izin operasional hotel Ammi diberikan kepada PT Marga Abhinaya Abadi Tbk,
yang merupakan pemegang saham dari LMS dan bertindak sebagai pengelola Hotel Ammi
berdasarkan Akta Kesepakatan Bersama Nomor : 06 tanggal 18 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Siti
Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan di antara Adrian Bramantyo yang bertindak
atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak Pertama) dengan Rizkha Dyah Prawesti yang
bertindak atas nama LMS (Pihak Kedua), yang mana berdasarkan Kesepakatan bersama tersebut
disebutkan bahwa PT Marga Abhinaya Abadi Tbk wajib untuk melakukan pengurusan,
memperbaharui ataupun merubah segala perizinan, baik yang telah dimiliki maupun yang belum
dimiliki maupun dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk pembangunan proyek, termasuk
pengurusan perizinan proyek antara lain a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b) Izin Undang-Undang
Gangguan (HO); c) Perubahan KLB dan KDB (apabila diperlukan); dan d) Izin-izin lain terkait
pelaksanaan Proyek, dimana izin-izin tersebut nantinya akan diserahkan kepada Pihak Kedua
f. Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancar Makmur Sentosa Nomor : 20 tanggal 14
Februari 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Lancar Makmur Sentosa Nomor : 31 tanggal
23 Februari 2017, keduanya dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang,
susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris

: Yunoviarti Risawardhani

Direksi
Direktur

: Djoko Triyono
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g. Data Keuangan Penting 3 (tiga) Tahun Terakhir
Berikut ini disajikan ikhtisar data keuangan penting LMS yang disusun berdasarkan laporan keuangan
LMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih_, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar, dalam
semua hal yang material:

Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
Pendapatan Neto
Laba Bruto
Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan

h.

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2016
2015
2014
71.586
80.554
83.122
57.047

83.052

79.755

14.539

(2.498)

3.357

6.130

16.221

-

2.026

10.027

-

(12.964)

(5.855)

-

Analisa dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting Dan Kejadian
Penting Dan Kejadian Penting Lainnya pada Anak Perusahaan

Posisi Keuangan
Aset
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6.736,- juta mengalami penurunan sebesar
Rp 8.968,- juta atau sekitar 11,13% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp80.554,- juta, penurunan tersebut disebabkan karena penurunan kas dan bank, piutang usaha,
piutang lain-lain, persediaan dan uang muka dan bebean dibayar dimuka, dan aset tetap masingmasing mengalami penurunan sebesar Rp1.347,-juta atau sekitar 87,52%, sebesar Rp1.036,-juta
atau sekitar 89,66%, sebesar Rp120,-juta atau sekitar 27,37%, sebesar Rp48,-juta atau sekitar 3,95%,
sebesar Rp640,-juta atau sekitar 96,88%, dan sebesar Rp5.777,-juta atau sekitar 7,65%
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp80,554,-juta mengalami penurunan sebesar
Rp2.558,- juta atau sekitar 3,08% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp83.112,- juta, penurunan tersebut disebabkan karena penurunan pada aset tetap mengalami
penurunan sebesar Rp6.008,- juta atau sekitar 7,37%.
Liabilitas
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp57.047,-juta mengalami penurunan
sebesar Rp26.004,- juta atau sekitar 31,31% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp83.051,-juta, penurunan tersebut disebabkan karena penurunan utang bank jangka
pendek, utang usaha-pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak dan pendapatan diterima di muka,
semua untuk Jumlah Liabilitas Jangka Pendek masing-masing mengalami penurunan sebesar
Rp1.000,-juta atau sekitar 100%, sebesar Rp34,-juta atau sekitar 13,45%, sebesar Rp152,-juta atau
sekitar 91,66%, sebesar Rp173,-juta atau sekitar 84,83% dan sebesar Rp81,-juta atau sekitar 99,62%
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sedangkan Liabilita Jangka Panjang yang menyebabkan penurunan adalah utang pihak berelasi,
liabilitas pajak tangguhan dan utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun, masing-masing mengalami penurunan sebesar Rp21.209,-juta atau sekitar
49,28%, sebesar Rp20,-juta atau sekitar 64,31% dan sebesar Rp7.641,-juta atau sekitar 22,74%
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp83.051,- juta mengalami kenaikan
sebesar Rp3.297,- juta atau sekitar 4,13% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp79.755,- juta, Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan utang usaha-pihak ketiga, utang
lain-lain, beban masih harus dibayar, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan bagian utang
bank jangka penjang yang jatuh tempo dalam satu tahun, semua untuk Jumlah Liabilitas Jangka
Pendek masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp253 juta atau sekitar 100%, sebesar Rp124,juta atau sekitar 298,65%, sebesar Rp386,- juta atau sekitar 244,10%, sebesar Rp127,- juta atau
sekitar 166,58%, sebesar 81,-juta atau sekitar 100% dan sebesar Rp2.871,- juta atau sekitar 84,82%
sedangkan Liabilita Jangka Panjang yang menyebabkan kenaikan adalah utang pihak berelasi,
liabilitas imbalan kerja karyawan dan liabilitas pajak tangguhan, masing-masing mengalami kenaikan
sebesar Rp4.935,-juta atau sekitar 12,95%, sebesar Rp125,-juta atau sekitar 100% dan sebesar
Rp15,-juta atau sekitar 98,06%
Ekuitas
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp14.539,- juta mengalami peningkatan
sebesar Rp17.056,-juta atau sekitar 1235,81% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp2.498,-juta, peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan modal ditempat dan
disetor penuh yang mengalami peningkatan sebesar Rp30.000,- juta atau sekitar 1000,00%.
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar (Rp2.498,-) juta mengalami penurunan
sebesar Rp5.855,-juta atau sekitar 1639,25% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014
sebesar Rp3.357,-juta, penurunan tersebut disebabkan karena saldo laba deficit yang mengalami
penurunan sebesar Rp5.854juta atau sekitar 1639,25%.
Kinerja Keuangan
Pendapatan Neto
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah pendapatan neto pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp6,130,- juta mengalami
penurunan sebesar Rp10,091,- juta atau sekitar 62,21% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2015 sebesar Rp16.221,- juta, penurunan pada pendapatan pada jasa kamar, makanan dan lainnya,
masing masing mengalami penuruna sebesar Rp7.227,-juta atau sekitar 64,69%, sebesar Rp1.956,juta atau sekitar 50,08% dan sebesar Rp907,-juta atau sekitar 79,42%.
Laba Bruto
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah laba bruto pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.026,-juta mengalami penurunan
sebesar Rp8.001,- juta atau sekitar 79,80% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp10.027,- juta, penurunan ini disebabkan karena menurunnya pendapatan neto sebesar
Rp10.091,- juta atau sekitar 62,21%.
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Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.964,-juta mengalami
peningkatan sebesar Rp7.109,-juta atau sekitar 121,42% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2015 yang mengalami rugi sebesar Rp5.855,- juta, peningkatan ini disebabkan karena menurunnya
menurunnya pendapatan neto sebesar Rp10.091,- juta atau sekitar 62,21%..
2. PT GO Cell International (“GCI”)
GCI, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Nifarro Park ITS Tower Lantai 3, Jl. Raya Pasar Minggu No.
18, Jakarta Selatan, Telepon (021) 22790880, Faksimile (021) 22790881.

a. Riwayat Singkat
GCI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GO Cell International Nomor : 02
tanggal 08 April 2011, yang dibuat di hadapan Sugeng Purnawan, S.H. Notaris di Kabupaten Bogor,
akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-23902.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor : AHU-0038052.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 11 Mei 2011, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 71 tanggal 4 September 2012,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 44823/2012.
Perubahan terakhir Anggaran Dasar CGI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT GO Cell International Nomor : 21 tanggal 14 Februari 2017, yang dibuat
dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor : AHU-0005079.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 28 Februari 2017 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0027550.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 28 Februari
2017.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham GCI menyetujui untuk melakukan i) Pengalihan
Saham GCI; ii) Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris GCI; iii) Perubahan maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha; dan iv) Perubahan tempat dan kedudukan.

b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha GCI
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha GCI adalah berusaha dalam Bidang Jasa, khususnya
dibidang :
- Perdagangan;
- Industri;
- Pembangunan;
- Angkutan Darat;
- Pertanian;
- Percetakan;
- Perbengkelan; dan
- Jasa Pada Umumnya.
c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham GCI
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham GCI berdasarkan Akta No. 55 tanggal
29 April 2015, yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang adalah
sebagai berikut:
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Modal Dasar

:

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan

:

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)

Modal Disetor

:

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)

Modal Dasar GCI tersebut terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, dengan nilai nominal Rp.1.
000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap saham.
Uraian

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh:
1. Perseroan
2. Adrian Bramantyo
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor penuh:
Jumlah Saham Dalam Portepel

Nilai Nominal
Rp1.000.000,- per saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
50.000
50.000.000.000
50.000
50.000.000.000
49.500
500
50.000

49.500.000.000
500.000.000
50.000.000.000

-

-

%

99,00
1,00
100.00

d. Perizinan GCI

No.
1.

2

3
4

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
dengan Nomor :
8/27.1BU/31.74.04.1005/-071.562/e/2017
tanggal 08 Maret 2017
Tanda Daftar Perusahaan Nomor :
716/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2017
tanggal 08 Maret 2017
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Besar Nomor : 246/24.1PB.7/31.74/1.824.27/e/2017 tanggal 27 Maret 2017
Perpajakan
a. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak :
03.101.263.6-023.000

Jangka waktu Izin
sampai dengan tanggal
08 Maret 2022.

sampai dengan tanggal
28 April 2021
-

-

b.

Surat Keterangan Terdaftar Nomor :
S-4656KT/WPJ.30/KP.0703/2017
tanggal 10 Maret 2017

Dikeluarkan oleh
Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan
Pejaten Timur
Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Pusat
Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Jakarta Selatan
_
Plh. Kepala Seksi Pelayanan
(yang bertindak atas nama
Kepala) Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Pasar
Minggu

e. Perizinan Kantor Cabang CGI Cepu
No.
1.

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dengan Nomor :
045.2/8/III/2017 tanggal 01
Maret 2017

Jangka waktu Izin
-

Dikeluarkan oleh
Kepala Kelurahan Balun
Pemerintah Kabupaten Blora
Kecamatan Cepu, Kelurahan Balun
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2

Tanda Daftar Perusahaan
Nomor : 11.06.1.55.00819
tanggal 03 Maret 2017

3

Izin Lingkungan Nomor :
660.1/406/2015 tanggal 24
April 2015

4

Persetujuan Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas Nomor :
551.1/17 tanggal 27 April 2015

sampai dengan tanggal 03
Maret 2022

Sampai dengan tanggal 24
April 2018
-

5

6

7

8
9

10

11

Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Penyediaan Akomodasi Nomor
: PM.86/HK.501/MKP/2010
tanggal 05 Mei 2015
Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) Nomor : 640/666/2015
tanggal 20 Mei 2015
Izin Gangguan Nomor :
503/673/2015 tanggal 22 Mei
2015
Sertifikat Laik Operasi Nomor :
H0KZ.307.5.3316.GMGX.15
tanggal 31 Agustus 2015

Sampai dengan tanggal 05
Mei 2019

-

Bupati Blora Kepala Dinas
Penanaman Modan Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota
Administrasi Blora Selaku Kepala
Kantor Pendaftaran Perusahaan
Bupati Kabupaten Blora
Kepala Dinas Perhubungan,
Pariwisata, Kebudayaan,
Informatika dan Komunikasi
Kabupaten Blora (yang bertindak
atas nama Bupati Blora)
Kepala Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan (yang
bertindak atas nama Bupati Blora)
Kepada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Blora

sampai dengan tanggal 31
Agustus 2030

Laik Sehat
b. Surat Keterangan Laik
sampai dengan tanggal 06
Sehat Hotel Nomor :
Oktober 2021
006/LSH/X/2016 tanggal
06 Oktober 2016
c. Plakat Hygiene Sanitasi
sampai dengan tanggal 6
Restoran Nomor :
Oktober 2021
005/HSR/X/2016 tanggal
06 Oktober 2016
Perpajakan
a. Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak : 03.101.263.6514.001
b. Surat Keterangan
Terdaftar Nomor : PEM-S4648KT/WPJ.10/KP.1103/
2016 tanggal 20 April 2016
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
a. Nomor Sertifikat
Kepesertaan BPJS
Kesehatan :
EN273833/01560250
tanggal 01 Oktober 2016
b. Nomor Sertifikat
Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan :
160000000081624 tanggal
17 Mei 2016

Perkumpulan Perlindungan
Instalasi Listrik Nasional Badan
Pelaksana PPILN Wilayah Jawa
Tengah dan di Yogyakarta
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Blora (yang bertindak atas nama
Bupati Blora)
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Blora

Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak

Badan Penyelanggara Jaminan
Sosial

Badan Penyelanggara Jaminan
Sosial
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12

13

Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Nomor : 790 tanggal 28 Juli
2016
Pengesahan Peraturan
Perusahaan Nomor:
560/465/2016 tanggal 30 Juni
2016

Sampai dengan tanggal 28
Juli 2017

sampai dengan tanggal 29
Juni 2018

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi
dan Sosial Pemerintah Kabupaten
Blora
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Transmigrasi dan Sosial Kabupaten
Blora

Keterangan:
-

Bahwa sebagaian perizinan-perizinan operasional untuk Hotel Allium dan Arum diberikan kepada PT
Marga Abhinaya Abadi Tbk, yang merupakan pemegang saham dari GCI dan bertindak sebagai pengelola
Hotel Allium dan Arum berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama tanggal 20 Mei 2015, yang dibuat
oleh dan di antara Yunoviarti Risawardhani yang bertindak atas nama PT Marga Abhinaya Abadi Tbk (Pihak
Pertama) dengan Felia Savitri yang bertindak atas nama GCI (Pihak Kedua), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, yang mana berdasarkan Kesepakatan bersama tersebut disebutkan bahwa PT
Marga Abhinaya Abadi Tbk wajib untuk melakukan pengurusan, memperbaharui ataupun merubah segala
perizinan, baik yang telah dimiliki maupun yang belum dimiliki maupun dokumen-dokumen lain yang
diperlukan untuk pembangunan proyek, termasuk pengurusan perizinan proyek antara lain a) Izin
Mendirikan Bangunan (IMB); b) Izin Undang-Undang Gangguan (HO); c) Perubahan KLB dan KDB (apabila
diperlukan); dan d) Izin-izin lain terkait pelaksanaan Proyek, yang mana seluruh perizinan tersebut akan
diserahkah kepada Pihak Kedua

f. Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat CGI Nomor : 21 tanggal 14 Februari 2017, yang
dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH, Notaris di Kabupaten Tangerang, susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris

: Yunoviarti Risawardhani

Direksi
Direktur

: Lola Arieza

g. Data Keuangan Penting 3 (tiga) Tahun Terakhir

Berikut ini disajikan ikhtisar data keuangan penting GCI yang disusun berdasarkan laporan keuangan
LMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar, dalam semua
hal yang material:

Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2016
2015
105.834
96.910
67.768

49.756

38.066

47.154

211

Pendapatan Neto
Rugi Kotor
Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan

979

-

(1.727)

-

(9.088)

-

h. Analisa dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting Dan Kejadian
Penting Dan Kejadian Penting Lainnya pada Anak Perusahaan

Posisi Keuangan
Aset
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp105.834,- juta mengalami peningkatan
sebesar Rp8.923,-juta atau sekitar 9,21% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp96.910,-juta, peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan piutang usaha-pihak ketiga,
persediaan dan akumulasi penyusutan asset tetap masing-masing mengalami peningkatan sebesar
Rp92-juta atau sekitar 100%, sebesar Rp993,-juta atau sekitar 100% dan sebesar Rp15.481-juta atau
sekitar 17,38%.
Liabilitas
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp67.768,-juta mengalami kenaikan
sebesar Rp18.012,-juta atau sekitar 36,20% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp49.756,-juta, Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan utang usaha-pihak ketiga,
beban masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka, dan bagian utang bank jangka panjang
yang jatuh tempo dalam satu tahun, semua untuk Jumlah Liabilitas Jangka Pendek masing-masing
mengalami kenaikan sebesar Rp134,-juta atau sekitar 100%, sebesar Rp3.545,-juta atau sekitar
1357,91%, sedangkan Liabilita Jangka Panjang yang menyebabkan kenaikan adalah utang pihak
berelasi, liabilitas imbalan kerja karyawan dan liabilitas pajak tangguhan, dan utang bank jangka
panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun masing-masing mengalami
kenaikan sebesar Rp13.764,-juta atau sekitar 100%, sebesar Rp2,-juta atau sekitar 100%, sebesar
Rp50,-juta atau sekitar 100% dan sebesar Rp5,-juta atau sekitar 00,01%
Ekuitas
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp38.066,-juta mengalami penurunan
sebesar Rp9.088,-juta atau sekitar 19,27% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp47.154,-juta, penurunan tersebut disebabkan karena mengalami defisit sebesar Rp9.088,- juta
atau sekitar 319,36%.
Kinerja Keuangan
Pendapatan Neto
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah pendapatan neto pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp485,-juta.
Rugi Kotor
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Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Rugi kotor pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.727,-juta.
Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp9.088,-juta mengalami
peningkatan sebesar Rp6.243,-juta atau sekitar 219,36% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2015 yang mengalami rugi sebesar Rp2.846,- juta, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya
Beban usaha dan Bunga serta beban pajak, masing masing sebesar Rp2.7671,-juta, sebesar Rp2.973
dan Rp5,-juta.
3. PT Dream Food (“DF”)
DF, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Nifarro Park ITS Tower Lantai 3, Jl. Raya Pasar Minggu No.
18, Jakarta Selatan, Telepon (021) 22790880, Faksimile (021) 22790881
a. Riwayat Singkat
DF didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 05 Desember 2011, yang
dibuat di hadapan Harmita Syah, S.H. M.Kn., Notaris di Kabupaten Sukabumi, akta mana telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU36997.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 09 Juli 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor : AHU-0061896.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 09 Juli 2012, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 41 tanggal 21 Mei 2013, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor: 44029/2013.
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dream Food Nomor : 01
tanggal 02 April 2014, yang dibuat dihadapan Beby Pudjiarti Perwita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masingmasing sesuai dengan i) Surat Nomor : AHU-00653.40.21.2014 tanggal 21 April 2014 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan serta telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor : AHU-00653.40.21.2014 tanggal 21 April 2014 dan ii) Surat Nomor : AHU03594.40.22.2014 tanggal 21 April 2014 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor : AHU-03594.40.22.2014 tanggal
21 April 2014.
Berdasarkan Akta tersebut, para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk melakukan
penegasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 14 Oktober 2013, yang
termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Dream
Food Nomor : 01 tanggal 12 November 2013, yang memutuskan untuk i) melakuan penjualan dan
pengalihan saham Perseroan; ii) melakuan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan; dan iii) menyetujui pembatalan ijin prinsip dan/atau persetujuan Penanaman Modal
Asing (PMA) dan oleh karena itu merubah status Perseroan dari Penanaman Modal Asing (PMA)
menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Keterangan :
Sesuai dengan Izin Prinsip Penanaman Mdal Dalam Negeri Nomor : 107/I/IP/PMDN/2013 tanggal 21
November 2013, yang diberikan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (yang bertindak
atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia), yang menyatakan
bahwa dengan diterbitkannya Izin Prinsip Penanaman Modal, maka Pemerintah menyetujui
keputusan para pemegang saham tentang pengalihan seluruh saham peserta asing kepada peserta
Indonesia dan untuk selanjutnya PT Dream Food dicatat sebagai perusahaan penanaman modal
dalam negeri.
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b. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar
Restoran dan Bar
Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DF adalah berusaha dalam Perdagangan besar (impor
barang dagangan, makanan ringan, kue minuman yang tidak beralkohol), restoran dan bar.

c. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham DF
Susunan terakhir komposisi permodalan dan pemegang saham DF berdasarkan Akta Nomor : 32
tanggal 23 Februari 2017, yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten
Tangerang, adalah sebagai berikut:

Nilai Nominal
Rp 1.000.000,- per saham

Uraian

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
penuh:
1. Perseroan
2. Adrian Bramantyo
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor penuh:
Jumlah Saham Dalam Portepel

%

Nilai Nominal (Rp)

1.000.000

9.035.000.000

450.000

4.065.750.000

445.500
4.500

4.025.092.500
40.657.500

99
1

450.000

4.065.750.000

100

550.000

4.969.250.000

d. Perizinan DF
Kantor Pusat DF
No.
1.

2

3
4

Jenis Perizinan
Surat Keterangan Domisili
Perusahaan dengan Nomor :
26/27.1BU.1/31.74.04.1005/071.562/e/2017
Tanda Daftar Perusahaan No.
09.03.1.46.78157 tanggal 21 Maret
2017
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah No.
459/24.1PM.7/31.74/1.824.27/e/2017
Perpajakan
a. Kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak 31.439.390.1-013.000
yang terdaftar tanggal 23
Desember 2011
b. Surat Keterangan Terdaftar No
PEM0008976ER/WPJ.04/KP.0603/2
011 tanggal 23 Desember
2011
c. Surat Pengukuhan Pengusaha
Kena Pajak Nomor : PEM07562/WPJ.04/KP.0603/2011
tanggal 23 Desember 2011

Jangka waktu Izin
sampai dengan tanggal 03
Maret 2022

sampai dengan tanggal 21
Maret 2022

-

Dikeluarkan oleh
Kepala Seksi Satuan Pelaksana
PTSP Kelurahan Pejaten Timur
Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta
Selatan
Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Administrasi Jakarta
Selatan

Direktorat Jenderal Pajak
-

-

Kepala Seksi Pelayanan yang
bertindak atas nama Kepala
Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta, Kebayoran
Lama
Kepala Seksi Pelayanan atas
nama Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta,
Kebayoran Lama
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5

6

7

8

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
a. Sertifikat Kepesertaan BPJS
Ketenagakerjaan Nomor :
1400000004201 tanggal 21
Februari 2014
b. Entitas Kepesertaan BPJS
Kesehatan Nomor : 80016474
tanggal 03 Maret 2017
Wajib Lapor Ketenagakerjaan
sampai dengan tanggal 15
dengan nomor pendaftaran 717
Februari 2018
tanggal 15 Februari 2017
Wajib Lapor Penyelenggaran
Sampai dengan tanggal 20
Fasilitas Kesejahteraan
Februari 2018
Pekerja/Buruh dengan Nomor
Pendaftaran: 366/WLKP/JS/II/2017
tanggal 20 Februari 2017
Pengesahan Peraturan Perusahaan
sampai dengan tanggal 03
Nomor: 493 Tahun 2017 tanggal 03
Maret 2019
Maret 2017

Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota
dan Transmigrasi Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Kapala dinas tenaga kerja dan
transmigrasi kota administrasi
jakarta selatan
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi DKI
Jakarta

Kantor operasional DF di Dharmawangsa
e. Kantor Operasional DF di Dharmawangsa
DF memiliki kantor operasional yang terletak di Dharmawangsa. Bahwa Perseroan memiliki Surat
Keterangan Domisili Usaha /Badan Usaha, berdomisili di Jln Darmawangsa X No 86 yang bernomor
86/27.1.0/31.74.07.1010/-1.711.53/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipete Utara.
f. Pengurus dan Pengawasan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat DF Nomor : 25 tanggal 26 April 2017, yang dibuat
dihadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, Akta mana saat ini sedang dalam

proses pengurusan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Notaris (Covernote) Siti Rayhana, S.H.,
Notaris di Kabupaten Tangerang Nomor : 15/SRT-PT/NSR/IV/2017 tanggal 27 April 2017, susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :
Dewan Komisaris
Komisaris

: Laksmi Dyah Anggraini

Direksi
Direktur

: Purbo Wahyono
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i. Data Keuangan Penting 3 (tiga) Tahun Terakhir
Berikut ini disajikan ikhtisar data keuangan penting GCI yang disusun berdasarkan laporan keuangan
LMS untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan pendapat Wajar, dalam semua
hal yang material:

Keterangan
Jumlah Aset
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas
Pendapatan Neto
Laba Kotor
Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2016
2015
12.081
4.430
11.013

1.930

1.069

4.430

3.225

3.382

188

583

(1.431)

(448)

j. Analisa dan Pembahasan Atas Perubahan Signifikan Dalam Data Keuangan Penting Dan Kejadian
Penting Dan Kejadian Penting Lainnya pada Anak Perusahaan

Posisi Keuangan
Aset
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp12.081,-juta mengalami peningkatan
sebesar Rp7.651,-juta atau sekitar 172,71% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp4.430,-juta, peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan piutang lain-lain-pihak
ketiga,uang muka perolehan asset tetap, piutang pihak berelasi dan asset pajak tangguhan, masingmasing mengalami peningkatan sebesar Rp194-juta atau sekitar 100%, sebesar Rp7.920,-juta atau
sekitar 100%, sebesar Rp3.158,-juta atau sekitar 100% dan sebesar Rp13,-juta atau sekitar 34,77%.
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp4.430,-juta mengalami peningkatan sebesar
Rp827,-juta atau sekitar 22,96% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp3.603,juta, peningkatan tersebut disebabkan karena peningkatan bank, piutang usaha-pihak ketiga, dan
aset lain-lain, masing-masing mengalami peningkatan sebesar Rp79-juta atau sekitar 157,13%,
sebesar Rp422,-juta atau sekitar 100% dan sebesar Rp325,-juta atau sekitar 9,16%.
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Liabilitas
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp11.013,-juta mengalami kenaikan
sebesar Rp9.082,-juta atau sekitar 470,71% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015
sebesar Rp1.929-juta, Kenaikan tersebut disebabkan karena kenaikan utang lain-lain, utang pajak
dan utang sewa pembiayaan bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun, semua untuk Jumlah
Liabilitas Jangka Pendek masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp222-juta atau sekitar
67,28%, sebesar Rp918,-juta atau sekitar 117,83,91% dan sebesar Rp2,-juta atau sekitar 2,35%,
sedangkan Liabilita Jangka Panjang yang menyebabkan kenaikan adalah utang pihak berelasi dan
liabilitas imbalan kerja karyawan. masing-masing mengalami kenaikan sebesar Rp8.045,-juta atau
sekitar 2903,56%, sebesar Rp51,-juta atau sekitar 34,77%.
Ekuitas
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.069,-juta mengalami penurunan
sebesar Rp1.431,-juta atau sekitar 57,25% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp2.500,-juta, penurunan tersebut disebabkan karena mengalami defisit sebesar Rp1.431,-juta atau
sekitar 91,46%.
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.500-juta mengalami penurunan
sebesar Rp448,-juta atau sekitar 15,20% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp2.949,-juta, penurunan tersebut disebabkan karena mengalami defisit sebesar Rp448,-juta atau
sekitar 40,13.
Kinerja Keuangan
Penjualan
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah penjualan pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp3.225,-juta, mengalami penurunan
sebesar Rp156,-juta atau sekitar 4,63% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp3.381,-juta, penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya penjualan makanan dan
minuman.
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah pendapatan neto pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp3.381,-juta, mengalami
peningkatan sebesar Rp1.758,-juta atau sekitar 108,28% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2014 sebesar Rp1.624,-juta, peningkatan tersebut disebabkan karena meningkatnya penjualan
makanan dan minuman.
Laba Kotor
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Laba kotor pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp118,-juta, mengalami penurunan
sebesar Rp395,-juta atau sekitar 67,71% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 sebesar
Rp583,-juta, penurunan ini disebabkan karena menurunnya penjualan sebesar Rp156,-juta atau
sekitar 4,63% dan meningkatnya beban pokok penjualan sebesar Rp238,-juta atau sekitar 8,51%.
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Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah Laba kotor pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp583,-juta, mengalami peningkatan
sebesar Rp484,-juta atau sekitar 490,54% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar
Rp99- juta, peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya penjualan sebesar Rp1.758-juta atau
sekitar 108,29%.
Rugi Komprehensif Periode Tahun Berjalan
Posisi keuangan 31 Desember 2016 dibandingkan dengan 31 Desember 2015
Jumlah Rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.431,-juta mengalami
peningkatan sebesar Rp983,-juta atau sekitar 219,34% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2015 yang mengalami rugi sebesar Rp448,- juta, peningkatan rugi ini disebabkan karena
menurunnya penjualan makanan dan minuman sebesar sebesar Rp156,-juta atau sekitar 4,63% dan
meningkatnya Beban usaha dan beban pajak, masing masing sebesar Rp238,-juta atau sekitar 8,51%
dan sebesar Rp343,-juta atau sekitar 58,73%.
Posisi keuangan 31 Desember 2015 dibandingkan dengan 31 Desember 2014
Jumlah Rugi komprehensif pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp448,- juta mengalami
peningkatan sebesar Rp161,-juta atau sekitar 56,09% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember
2014 yang mengalami rugi sebesar Rp287,- juta, peningkatan rugi ini disebabkan karena
meningkatnya beban pokok penjualan sebesar sebesar Rp1.274-juta atau sekitar 83,55% dan
meningkatnya beban pajak sebesar Rp389,-juta atau sekitar 199,96%.

xv.

ASURANSI
Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan perlindungan asuransi dari berbagai jenis polis dari perusahan
asuransi Indonesia.
No.

1.

2.

3.

4.

ASURANSI

PT Procare
Indonesia

PT Procare
Indonesia

OBJEK

Allium Hotel Tangerang
Jalan Benteng Betawi
Nomor : 88, Tangerang

Allium Hotel Tangerang
Jalan Benteng Betawi
Nomor : 88, Tangerang

PT Asuransi
Qbepool
Indonesia

Allium Hotel Tangerang
QQ PT Marga Abhinaya
Abadi (d/h Lintas Insana
Wisesa) QQ Samali
Hotels and Resort
Jalan Benteng Betawi,
Tangerang

PT Procare
Indonesia

Bank BNI QQ Allium
Hotel Tangerang
Jalan Benteng Betawi
Nomor : 88, Tangerang

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN
Machinery dan Business
Interruption
Machinery : Rp.
28.000.000.000
Business Interruption : Rp.
3.600.000.000
Cash in Transit dan Cash
in Save
Cash in Transit Rp.
50.000.000
Cash in Save Rp.
1.000.000.000
Public Liability Insurance
Limit any one occurrence :
USD 3,500,000
Limit Any One Period :
USD 3,500,000
Building, Content,
Machinery, Taman, Stock
Building : Rp.
71.000.000.000
Content : Rp.

PERIODE PERTANGGUNGAN

27 Januari 2017 sampai dengan 27
Januari 2018

27 Januari 2017 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2018

31 Desember 2016 sampai dengan
31 Desember 2017

27 Januari 2017 sampai dengan 27
Januari 2018
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No.

ASURANSI

OBJEK

Toyota Grand Kijang
Innova 2.5 G
Diesel/Minibus/2013/B
1249 SRT

5.

PT KSK Insurance
Indonesia

6.

PT Bess Central
Insurance

7.

PT Asuransi Astra
Buana

Toyota Grand New
Kijang Innova G Bensin
M/T /Facelift/2014/B
1018 SIW

8.

PT Asuransi Astra
Buana

Toyota Grand New
Kijang Innova G Bensin
M/T /Facelift/2014/B
1016 SIW

9.

PT Bess Central
Insurance

Toyota New Avanza 1.3
Gg m/t/Minibus/2011/B
1993 SOY

Mazda 8 2.3 L
AT/Minibus/2011/B
2919 WZ

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN
22.000.000.000
Machinery : Rp.
28.000.000.000
Taman : Rp.
5.000.000.000
Stock : Rp. 378.000.000
Coprehensive
Gempa bumi
Banjir
Kecelakaan diri
penumpang (maks 4
orang)
Kecelakaan diri
pengemudi
Huru hara dan kerusuhan
Tanggung jawab hukum
terhadap pihak ketiga
Terorisme dan sabotase
Rp. 201.000.000,00 (dua
ratus satu juta Rupiah)
Comprehensive
Earthquake (Motor
Vehicle) Comprehensive
Flood For Comprehensive
Motor Vehicle
PA Passenger
PA Driver
Huru Hara dan kerusuhan
(SRCC) Comprehensive
Tanggung Jawab Hukum
terhadap Pihak Ketiga
Terrorism and Sabotage
For Comprehensive Motor
Vehicle
Rp. 280.000.000,00 (dua
ratus delapan puluh juta
Rupiah)
Comprehensive
Rp. 268.700.000,00 (dua
ratus enam puluh delapan
juta tujuh ratus ribu
Rupiah)
Comprehensive
Rp. 268.700.000,00 (dua
ratus enam puluh delapan
juta tujuh ratus ribu
Rupiah)
Coprehensive
Gempa bumi
Banjir
Kecelakaan diri
penumpang (maks 4
orang)
Kecelakaan diri
pengemudi
Huru hara dan kerusuhan
Tanggung jawab hukum
terhadap pihak ketiga
Terorisme dan sabotase

PERIODE PERTANGGUNGAN

12 Januari 2017 sampai dengan 12
Januari 2018

25 Februari 2017 sampai dengan
25 Februari 2018

11 Desember 2014 sampai dengan
11 Desember 2018

11 Desember 2014 sampai dengan
11 Desember 2018

11 Januari 2017 sampai dengan 11
Januari 2018
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No.

10.

11

12

13

14

ASURANSI

PT Bess Central
Insurance

PT Asuransi Astra
Buana

OBJEK

Toyota New Avanza 1.3
Gg m/t/Minibus/2011/B
1038 SOZ

Toyota Grand New
Kijang Innova G Bensin
A/T Facelift/2014/B 1024
SIG

JENIS DAN TOTAL NILAI
PERTANGGUNGAN
Rp. 126.000.000,00
(seratus dua puluh enam
juta Rupiah)
Coprehensive
Gempa bumi
Banjir
Kecelakaan diri
penumpang (maks 4
orang)
Kecelakaan diri
pengemudi
Huru hara dan kerusuhan
Tanggung jawab hukum
terhadap pihak ketiga
Terorisme dan sabotase
Rp. 126.000.000,00
(seratus dua puluh enam
juta Rupiah)
Coprehensive (jaminan
kerugian sebagian dan
kerugian total)
Rp. 261.100.000,00 (dua
ratus enam puluh satu
juta seratus ribu Rupiah)
Bangunan Konstruksi
Kelas I yang dipergunakan
sebagai Hotel
Rp. 76.683.000.000 (tujuh
puluh enam miliar enam
ratus delapan puluh tiga
juta Rupiah)

PT Asuransi Tri
Pakarta

Hotel AMMI, Jalan
Gayatri Nomor : 14,
Cepu, Jawa Tengah,
58312

PT Asuransi QBE
Pool Indonesia

Hotel AMII Cepu
Jalan Gianti Nomor 1314, Rukun Tetangga 02,
Rukun Warga 001,
Kelurahan Karangboyo,
Kecamatan Cepu,
Kabupaten Blora, Jawa
Tengah 58315, Indonesia

USD 3.500.000,00 (tiga
juta lima ratus ribu Dallar
Amerika Serikat.

Hotel Allium Arum
Jl. By Pass, Cepu, Jawa
Tengah, 58311

Property All Risk
Bangunan Rp.
30.000.000.000
Machinery, Inventory &
Equipment Rp.
4.000.000.000

PT Jasa Raharja
Putera

PERIODE PERTANGGUNGAN

14 November 2016 sampai dengan
14 November 2017

19 Juli 2014 sampai dengan 19 Juli
2017

06 Agustus 2016 sampai dengan
06 Agustus 2017

06 Februari 2017 sampai dengan
06 Februari 2018

21 Februari 2017 s.d 21 Februari
2018
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IX. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
A. URAIAN SECARA UMUM KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN
a. Umum
Perseroan telah berdiri sejak tahun 2009 dengan nama PT Lintasn Insana Wisesa kemudian
berdasarkan Akta No 120 tanggal 17 Februari 2017 berubah nama menjadi PT Marga
Abhinaya Abadi, berkedudukan di Jakarta, dan memiliki kegiatan usaha utama di bidang jasa
akomodasi dan perhotelan. Hotel pertama kali dibangun dan dioperasikan adalah Hotel
Allium Tangerang. Pada tahun 2017 bidang usaha Perseroan berubah menjadi Pembangunan
dan Akomodasi dalam upaya mengakomodasi kemungkinan pengelolaan properti di masa
yang akan datang.
Di dalam perjalanannya, Perseroan terus berkembang dengan mengembangkan usahanya
melalui entitas anak usaha dan melakukan ekspansi di beberapa lokasi di Indonesia. Hotels &
Resorts yang dimiliki saat ini baik yang sedang dibangun atau akan dibangun mempunyai 4
(empat) brand koleksi yaitu Ammi Luxurious Collection, Allium Upscale Collection, Arum
Traveller Collection and Azara Bed & Breakfast Collection. Berbekal pengalaman mengelola
restoran di hotel yang dimiliki, Perseroan berencana mengembangkan usaha restoran
melalui Entitas Anak PT Dream Food, dengan konsep upscale casual dining dan casual dining
restoran, Rantang Ibu.
Perseroan dan Anak Perusahaan memberikan layanan pribadi dan bijaksana yang maksimal
untuk tamu yang datang ataupun tinggal di hotel dengan peralatan dan fasilitas yang
sebanding dengan jaringan hotel kelas internasional.
Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 3 hotel
yang telah beroperasi dan 2 Hotel dalam tahap perencanaan serta 1 hotel dalam tahap
pembangunan, yaitu:
No.
1.

Nama Hotel
Ammi Cepu

Operator
Samali Hotels
& Resorts

2.

Allium
Tangerang

Samali Hotels
& Resorts

3.

Allium Cepu

4.

Ammi Medan

5.

Arum Jogja

6.

Arum Cepu

Samali Hotels
& Resorts
Samali Hotels
& Resorts
Samali Hotels
& Resorts
Samali Hotels
& Resorts

Pemilik Hotel
Lancar
Makmur
Sentosa
Perseroan

Lokasi
Cepu, Jawa
Tengah

Luas Lahan
2
6.248m

15.429m

Go Cell
International
Perseroan

Kota
Tangerang,
Banten
Cepu, Jawa
Tengah
Medan

Perseroan

Yogyakarta

1.575m

2

Perencanaan

Perseroan

Cepu

2.058m

2

Pembangunan

5.507m

2

2

15,280m

Status
Beroperasi

Beroperasi

Beroperasi
2

Perencanaan

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan, DF selaku Entitas Anak memiliki 1 restoran
yang telah beroperasi dan 1 restoran dalam tahap perencanaan, yaitu:
No.

Nama Restoran Operator

1.

Rantang Ibu

Dream Food

Pemilik
Restoran
Dream Food

2

Rantang Ibu

Dream Food

Dream Food

Lokasi

Luas Lahan

Jakarta –
Kebayoran
Baru
Jakarta – Pasar
Minggu

75m

2

442,81m

Status
Beroperasi

2

Perencanaan
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Perseroan mempunyai brand hotel yang memiliki dengan kriteria standar hotel berbintang
sebagai berikut :
i. Brand Hotel Ammi adalah nama untuk hotel Bintang 5
Diposisikan sebagai brand hotel yang mewah dan elegan, Hotel Ammi terletak di lokasilokasi yang strategis dan prima dengan desain arsitektur terkini yang selaras dengan
nuansa interiornya. Di Hotel Ammi, tamu hotel akan merasa sangat nyaman karena
mendapatkan pelayanan yang istimewa dan pribadi didukung oleh fasilitas yang
berteknologi tinggi, termasuk ukuran kamar yang sangat luas dengan linen berkualitas
tinggi, serta fasilitas lainnya sesuai untuk tamu yang sedang melakukan perjalanan bisnis
seperti internet gratis, kolam renang, pusat kebugaran dan restoran.
Hotel Ammi menjadi pendukung berbagai acara bisnis dan sosial seperti rapat kerja,
pameran, pernikahan dan acara lainnya karena memiliki ruang pertemuan yang luas dan
lengkap serta beberapa ruang rapat kecil lainnya.
Secara keseluruhan, Hotel Ammi menawarkan fasilitas dan pelayanan yang istimewa
dengan nilai yang tinggi untuk para tamu hotel dimana lingkungan yang ekslusif dan
pribadi menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.

ii.Brand Hotel Allium adalah nama untuk hotel Bintang 4
Brand Hotel Allium menghadirkan nuansa yang menyenangkan dari segi desain eksterior
dan interior serta difasilitasi oleh layanan yang penuh dengan keramahan dan efisien
dalam setiap aspeknya. Hotel Allium merupakan Hotels & Resorts dalam kategori upscale
(Allium Upscale Collection) menjadi tempat tujuan untuk menginap dalam rangka
perjalanan bisnis ataupun bersama keluarga.
Untuk mengakomodasi kebutuhan dan kenyamanan para tamu, setiap kamar dirancang
untuk mewujudkan kehangatan dengan desain modern abadi dan dilengkapi dengan
fasilitas menarik. Hotel bintang 4 ini dapat mengakomodasi kebutuhaan ruang pertemuan
yang disesuaikan dengan kebutuhan tamu dengan layanan perjamuan dan fasilitas yang
lengkap.
Para tamu yang tinggal untuk bisnis dapat menikmati bantuan pelayanan yang diberikan
oleh tim profesional, dari bagian Concierge hotel ini yang akan membantu tamu dalam
perjalanan mereka ke ruang pertemuan atau ruang lain yang diinginkan, untuk acara
pertemuan, tim katering hotel akan memastikan perjamuan dengan layanan mulus.
Untuk kenikmatan makan, masing-masing hotel menyediakan restoran inovatif untuk
pengalaman bersantap yang tak terlupakan.
iii. Brand Hotel Arum adalah nama untuk hotel Bintang 3
Brand Hotel Arum merupakan koleksi wisatawan (Arum Traveller Collection) yang
dirancang untuk akomodasi yang bernuansa santai dan bergaya. Hotel Arum menawarkan
nilai lebih terutama di kamarnya yang menggunakan tempat tidur nyaman, perabotan
dan fasilitas moderen didukung oleh layanan yang penuh perhatian untuk memenuhi
kebutuhan setiap tamu. Di Hotel Arum, staf hotel akan dengan senang membantu setiap
detail seperti yang tamu inginkan.
Untuk pertemuan dan lokakarya bisnis, hotel dilengkapi dengan ruang pertemuan yang
memadai dari kebutuhan ruang yang kecil hingga ukuran sedang dan peralatan modern.
Di setiap hotel Arum, semua tamu akan merasa seolah-olah mereka berada di rumah
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kedua.
iv. Brand Hotel Azara adalah nama untuk hotel Bintang 2
Brand Hotel Azara merupakan hotel dengan konsep bed and breakfast dan
mengutamakan kualitas, kenyamanan dan layanan yang hangat dan berdedikasi bagi
wisatawan bisnis dan pelancong di mana saja. Hotel memberikan nilai yang sepadan dan
terletak di lokasi yang strategis.
Semua hotel budget Azara menyediakan kamar yang dirancang untuk memberikan
kenyamanan tinggal dengan harga yang terjangkau.
Perseroan mempunyai Entitas Anak yaitu PT Dream Food yang bergerak di bidang food and
beverage dengan brand image untuk restoran adalah “Rantang Ibu”:
Rantang Ibu
Memiliki konsep restoran : upscale casual dining dan casual dining restoran, menawarkan
hidangan dengan cita rasa khas Indonesia (“Taste of Nusantara”). Upscale Casual
Collection merupakan restoran dengan target pasar pelanggan ekonomi kelas atas,
berkonsep semi fine dining dan berlokasi di area premium, sedangkan Casual Collection
menawarkan konsep all day dining, dari sarapan pagi, makan siang sampai dengan makan
malam, dengan suasana yang lebih nyaman, dan harga yang terjangkau dengan target
pasar menengah atas yang berlokasi di area strategis ataupun mal.
Restoran Rantang Ibu didukung oleh perabotan dan fasilitas modern, mengutamakan
kualitas, dengan layanan yang penuh perhatian untuk memenuhi kebutuhan setiap
pengunjung Restoran.
Lokasi:
 Essence Darmawangsa Apartment, Eminence Tower 2, Lobby, Jalan Darmawangsa X
No. 86, Jakarta.
 Nifarro Park, ITS Tower, Lobby, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta (tahap
persiapan pembangunan).
b. Jaringan Hotel
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan jaringan pengelolaan atau operator manajemen
atas hotel yang dimiliki Perseroan dan Anak Perusahaan dikelola sendiri oleh Perseroan,
dengan nama Samali Hotels & Resorts.
c. Visi dan Misi
Visi
Menjadi perusahaan terkemuka melalui komitmen kami untuk memberikan pengalaman
pelanggan yang tulus dan konsisten melalui produk dan pelayanan yang berkualitas.
Misi
 Memberikan kualitas produk yang konsisten
 Memastikan pelayanan yang prima di setiap propertI
 Memberikan laba atas investasi yang terbaik kepada para pemegang saham
 Menanamkan rasa bangga dan hasrat di lingkungan kerja
 Mengembangkan profesional yang sejati dan meningkatkan kesejahteraan karyawan
 Memastikan nilai aset tumbuh secara terus menerus
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 Menunjukkan rasa bersyukur di setiap waktu
d. Keunggulan Kompetitif
Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan
perusahaan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal perusahaan dengan
kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara Pengetahuan (knowledge) yang dimiliki,
kapabilitas dan sumber daya (resources) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang
dimiliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif (competitive advantage)
Berikut merupakan keunggulan kompetitif Perseroan.
i. Lokasi strategis Hotel yang berada di daerah pertumbuhan ekonomi ataupun pariwisata.
Perseroan secara seletif dalam memilih lokasi untuk pengembangan bisnis hotelnya.
Perseroan menekankan pada potensi pertumbuhan ekonomi daerah ataupun perkembangan
pariwisata yang dimiliki daerah. Lokasi-lokasi Hotel Perseroan dan entitas anak baik yang
sudah dibangun ataupun belum di bangun berada di Cepu, Tangerang, Medan, dan
Yogyakarta. Penentuan lokasi, bintang hotel didasarkan pada studi kelayakan dan
perencanaan yang matang.
Cepu dikenal sebagai kota minyak, aktifitas kunjungan berkaitan erat dengan aktifitas bisnis
perminyakan. Di lokasi ini Perseroan membangun hotel bintang 5 dan 4, serta bintang 3 yang
dalam tahapan pembangunan untuk mengakomodasi kebutuhan aktifitas bisnis perminyakan
dan gas. Medan merupakan salah satu pusat pertumbuhan perekonomian Indonesia, yang
didorong oleh pertumbuhan sektor komoditas. Tangerang – merupakan kota penyangga
Jakarta dengan aktifitas perekonomian yang tinggi, memungkinkan aktifitas penggunaan
fasilitas hotel, seperti ruang pertemuan, dan kamar. Sementara Yogyakarta merupakan salah
satu destinasi pariwisata di Indonesia, pembangunan bandara Kulonprogo dan jalan tol
Bawen – Yogyakarta akan meningkatkan kunjungan ke Yogyakarta.
Pemilihan lokasi dengan perencanaan yang matang ini, merupakan faktor pendukung
Perseroan untuk mampu bersaing dengan baik ditengah industri hotel yang kompetitif dan
menjadi pendukung peningkatan tingkat penghunian kamar.
ii. Pemegang Saham memiliki reputasi yang baik
Pemegang saham memiliki reputasi yang baik dan bepengalaman dalam mengantarkan
perusahaan dengan bisnis model dan prospek usaha yang baik menjadi perusahaan terbuka
terkemuka. Pemegang saham memiliki pengalaman yang luas di bidang properti dan
infrastruktur, memiliki hubungan baik dengan kontraktor sehingga risiko investasi menjadi
berkurang. Selain itu pemegang saham memiliki rekam jejak kesuksesan sehingga
mempermudah memperoleh pendanaan dengan biaya efektif, mengurangi risiko kelangkaan
pendanaan dan keterlambatan penyelesaian pembangunan hotel.

iii. Model bisnis yang beragam
Perseroan memiliki model bisnis yang sangat beragam (tidak hanya secara geografis, tetapi
juga antar hotel yang dimiliki dan dikelola, city hotel atau resor hotel); dengan memiliki hotel
bintang 5, 4 dan 3, Perseroan dapat masuk segmen pasar hotel bintang yang berbeda-beda;
model tata kelola perusahaan yang menggabungkan ketegasan dan transparansi perusahaan
yang tercatat dengan nilai-nilai bisnis keluarga; nilai-nilai perusahaan, terutama inovasi yang
berkelanjutan; tanggung jawab sosial perusahaan yang berpedoman pada keinginan untuk
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membangun sistem yang difokuskan untuk melindungi lingkungan, dan pariwisata
berkelanjutan.

B.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ANAK PERUSAHAAN

Berikut adalah pendapatan hotel Perseroan dan Anak Perusahaan :
Allium Tangerang
Angka dalam ribuan
31 Desember

Uraian
2016

Kamar
Makanan & Minuman
Lain-lain
Total Pendapatan Usaha

Kontribusi
Ratio %

Kontribusi Pertumbuhan
Ratio %
2016-2015

2015

Kontribusi Pertumbuhan
Ratio %
2014-2015

2014

9.719.192

36%

10.246.461

42,7%

-5%

7.518.669

41,8%

36%

16.125.398

60%

13.099.312

54,5%

23%

9.936.469

55,2%

32%

941.252

4%

673.053

2,8%

40%

541.794

3,0%

24%

26.785.842

100%

24.018.827

100%

12%

17.996.931

100,0%

33%

Ammi Cepu
Angka dalam ribuan
31 Desember

Uraian
2016

Kontribusi
Ratio %

Kontribusi Pertumbuhan
Ratio %
2016-2015

2015

Kontribusi Pertumbuhan
Ratio %
2014-2015

2014

Kamar

3.944.999

64%

11.172.485

68,8%

-65%

1.009.090

67,8%

1007%

Makanan & Minuman

1.949.945

32%

3.931.592

24,2%

-50%

450.184

30,3%

773%

Lain-lain
Total Pendapatan Usaha

235.333

4%

1.145.778

7,1%

-79%

28.282

1,9%

3951%

6.130.277

100%

16.249.855

100%

-62%

1.487.556

100,0%

992%

Allium Cepu
dalam ribuan
31 Desember

Uraian
2016

Kontribusi Ratio %

Kamar

586.799

51%

Makanan & Minuman

514.527

45%

48.400

4%

1.149.726

100%

Lain-lain
Total Pendapatan Usaha

a. Kegiatan Usaha Perseroan
1. Hotel Allium Tangerang
Allium Tangerang
Jalan Benteng Betawi No. 88
Tangerang 15148, Indonesia
t+62 21 2920 5555
f+62 21 2920 3333
e contact@alliumairport.com
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alliumtangerang.samalihotels.com
Hotel ini dibangun tahun 2011 dan mulai dioperasikan pada tanggal 31 Januari 2013,
dengan luas tanah 15.429m2.
Struktur hotel yang miring menjadi karakteristik dari Hotel Allium Tangerang dan salah
satu bangunan yang unik di Kota Tangerang. Terletak hanya 37 menit dari Bandara
Internasional Soekarno-Hatta dan dekat dengan kawasan bisnis Kota Tangerang.
Hotel Allium Tangerang memiliki kamar tamu dengan desain penuh gaya dan mengadopsi
tema dan lingkungan sekitarnya, hotel ini merupakan hotel yang bergaya perkotaan
namun hangat dan didukung layanan yang ramah, dengan fasilitas antara lain internet
gratis, ruang pertemuan yang tematik, restoran, pusat kebugaran dan kolam renang.
Allium Tangerang hotel memiliki 157 kamar standar dan suite dengan luas kamar 23 – 72
2
m , termasuk 113 kamar bebas merokok dan 5 kamar connecting. Setiap kamar di Hotel
Allium Tangerang dilengkapi dengan layar datar TV LCD dan berbagai pilihan saluran kabel
internasional, mini bar, dan mesin kettle. Tersedia pula akses internet WIFI di semua
ruangan.
Disain perabotan yang dirancang dengan aksen kontemporer yang dinamis untuk
kenyamanan tamu.
1.1. Akomodasi
Akomodasi Hotel Allium Tangerang terbagi atas beberapa pilihan kamar yaitu :
a. Kamar Deluxe
Kamar standar Deluxe mempunyai 127 kamar dengan luas 23 m2, dimana setiap
kamar Deluxe memberikan suasana yang cerah, moderen, dan menarik, ideal
untuk wisatawan dilengkapi dengan fasilitas moderen dengan pilihan tempat tidur
King atau Twin.
b. Kamar Executive
Kamar standar Executive mempunyai 16 kamar berukuran 25 m2 dan 27 m2,
dimana setiap kamar Executive mempunyai Kamar tidur yang besar, cerah,
menghadap ke jalan utama dan moderen yang dirancang untuk meningkatkan
kenyamanan tamu. Kamar Executive menyediakan pula kamar tidur untuk
penyandang cacat.
c. Kamar Executive Deluxe
Kamar standar Executive Deluxe mempunyai 7 kamar, dimana setiap kamar
Executive Deluxe mempunyai pilihan tempat tidur ukuran king atau twin; 2
Executive Deluxe King Bed dengan luas 35 m2, dilengkapi dengan ruang tidur yang
besar dan kamar mandi, sesuai untuk penginap yang menikmati ruang yang lebih
luas; 5 Executive Deluxe Twin Beds size 25 m2, dengan ukuran ruang Deluxe Room,
menawarkan tempat tidur ukuran king dan single, sesuai untuk keluarga karena
tidak perlu memesan tempat tidur extra di kamar.
d. Kamar Allium Suite
Kamar standar Allium Suite mempunyai 6 kamar dengan luas 42 m2, dimana setiap
kamar Allium Suite menampilkan pemandangan dua sisi, Allium Suite ini
menawarkan kamar yang luas dan area nyaman untuk menginap.
e. Kamar Samali Suite
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Kamar standar Samali Suite mempunyai luas 72 m2, dimana kamar Samali Suite
menampilkan pemandangan dua sisi; arah jalan dan daerah pemukiman, Samali
Suite ini menawarkan kamar yang luas, ruang tamu, ruang makan serta pantry
bersih.
Semua kamar dilengkapi dengan fasilitas kamar bintang 4.

1.2. Ruang Pertemuan dan Acara
Hotel Allium Tangerang menawarkan layanan untuk konferensi, rapat pertemuan dan
acara dengan menyediakan berbagai paket yang dirancang untuk memenuhi
kebutuhan setiap tamu.
Ruang Pertemuan dan Acara terbagi atas :
a. Kapasitas Banquet dan Ruang Pertemuan
Hotel Allium Tangerang mempunyai 11 ruang pertemuan yang ideal termasuk di
dalamnya dua boardroom dan ruangan brainstorming yang dirancang secara
tematik dengan kapasitas mulai dari 15 sampai 180 orang. Semua ruangan bebas
pilar dengan peralatan audio moderen.
b. Tangerang Ballroom
Memiliki dua Ballroom yang dapat mengakomodasi sampai 1200 orang. Ballroom
cocok untuk acara seperti pernikahan, pesta ulang tahun, rapat perusahaan dan
peluncuran produk dan lain-lain

1.3. Fasilitas Hotel Allium Tangerang
Hotel Allium Tangerang sebagai hotel bintang 4 menyediakan fasilitas sebagai berikut :
a. Paris-Lyon Cafe
Paris-Lyon Café ini menawarkan buffet/prasmanan Asia dan Internasional serta a
la carte yang buka setiap hari untuk sarapan, makan siang dan makan malam
dengan kapasitas hingga 250 orang
b. Kolam Renang
Fasilitas rekreasi termasuk kolam renang untuk para tamu termasuk kolam besar
untuk dewasa dan kolam untuk anak anak
c. Fitness Centre (pusat kebugaran)

1.4. Operator Hotel Allium Tangerang
Hotel Alium Tangerang menggunakan operator yang ditangani sendiri oleh Perseroan
dengan Brand Samali Hotels & Resorts dimana operator tersebut telah memberikan
nilai tambah atas penjualan kamar dari Hotel Allium Tangerang.

1.5. Tingkat Hunian Hotel Allium Tangerang
Berikut adalah tingkat hunian Hotel Allium Tangerang
Angka Pendapatan & harga rata-rata dalam ribuan
Uraian
Kamar Tersedia (Room Nights)

2016
57,462

31 Desember
2015
57,305

2014
57,305
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Kamar Terjual (Room Nights Sold)
Penggunaan (Occupancy)
Harga Jual Kamar (Average Daily Rate)-(Rp)
Total Pendapatan per Kamar tersedia
(TREVPAR) -(Rp)

28,054
48.8%
346
549

28,530
49.8%
359

18,704
32.6%
402

484

550

1.6. Pemasaran untuk Hunian Hotel Allium Tangerang
Hotel Allium Tangerang melakukan pemasaran melalui akses internet atau Web,
jaringan operator milik Perseroan, perusahaan nasional dan international dan travel
agent online dan offline selaku mitra bisnis Perseroan dan Anak Perusahaan. Sampai
dengan Prospektus ini diterbitkan pemesanan kamar sebesar 52% dari segmen bisnis
(termasuk di dalamnya perusahaan, travel agent, airline), 13% leisure dan 35% grup.

1.7. Foto dari Hotel Allium Tangerang

Tampak dari kolam
renang

Lobby – Area
Resepsionis

Kamar Executive Deluxe

Tangerang Ballroom

Restoran

Ruang Rapat Changi
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2. Hotel Arum Jogja
Pada saat Prospektus ini di terbitkan Perseroan telah memilik tanah seluas 1.575m2 di
Yogyakarta, dan saat ini sedang dalam taraf perencanan, dengan keterangan sebagai
berikut;
 Nama Hotel
: Hotel Arum Jogja
 Standar/fasiltas Hotel
: Hotel Bintang 3
 Jumlah kamar
: 93 kamar
 Tahapan
: Pada saat Prospektus ini diterbitkan Proyek Hotel
Arum masih dalam tahap perencanngan desain hotel.
 Rencana Pembangunan : Tahun 2017
 Rencana Operasional
: Kwartal 3 Tahun 2018
b. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan
1. PT Lancar Makmur Sentosa
Hotel Ammi Cepu
Jalan Gianti No. 14, Cepu, Blora
Central Java, 58315, Indonesia
t +62 296 426 9191
f +62 296 426 9393
e contact@ammicepu.com
www.ammicepu.samalihotels.com
LMS mempunyai hotel dengan nama Hotel Ammi Cepu yang berlokasi di Kota Cepu,
2
Jawa Tengah, dengan luas tanah sebesar 6.248m .
Ammi Cepu Merupakan Refleksi Dari Pesona & Kepribadian Indonesia, Hotel Ammi
Cepu adalah hotel Luxury yang menjadi salah satu landmark di jantung Cepu, Jawa
Tengah, Indonesia.
Kenyamanan dengan kamar yang luas dan pemandangan matahari terbenam
membuat suasana hangat dapat langsung dirasakan ketika berjalan di setiap
koridornya. Ammi Cepu yang menghadirkan nuansa kedamaian dalam pesona gaya
colonial menyatu dengan kawasan di sekitarnya dalam hal arsitektur dan budaya.
Kamar tidur yang berinterior elegan dan warna palet yang anggun dan alami dengan
latar belakang pemandangan sawah, memberikan rasa kembali ke alam. Walaupun
jauh dari rumah, Hotel Ammi Cepu tetap dapat memberikan suasana ketenangan
seperti di rumah.
Hotel Ammi Cepu menampilkan desain interior yang klasik dan harmonis yang
dikombinasikan dengan fasilitas modern, memastikan bahwa tamu merasa tetap
terhubung dengan rumah mereka.
Hotel Ammi Cepu merupakan produk pertama dari koleksi Ammi Luxurious Collection.
Sebagai tempat distinasi, Cepu terdapat rel kereta api yang legendaris yang dilewati
oleh lokomotif uap klasik Jerman pada tahun 1928 untuk menelusuri hutan jati yang
luas.
Ammi Cepu menyediakan 61 kamar termasuk 2 kamar yang saling terhubung, dengan
sentuhan Indonesia dengan luas kamar berukuran 36-144 meter persegi,
mencerminkan hotel dengan keanggunan dan kepribadian yang mempesona dan
bersahaja. Tersedia kamar untuk penyandang cacat.
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1.1. Akomodasi
Akomodasi Hotel Ammi Cepu terbagi atas beberapa pilihan kamar yaitu :
a. Kamar Deluxe
Dengan luas kamar 36 meter persegi, kamar Deluxe tersedia sebanyak 46 kamar dan
memiliki tempat tidur ukuran King ataupun Twin. Lengkap dengan ruang tamu dan
kamar mandi berbahan marmer, shower dan toilet terpisah. Kemewahan fasilitas
memastikan kenyamanan tambahan. Dengan sentuhan halus dan harmonis gaya
kolonial, tamu akan merasa nyaman berada di dalamnya.
Tersedia Kamar Untuk Penyandang Cacat
b. Kamar Executive
Dengan luas kamar 36 meter persegi, Kamar Executive tersedia sebanyak 11 kamar
dan memiliki tempat tidur ukuran King atau dua tempat tidur ukuran Queen. Lengkap
dengan ruang tamu dan kamar mandi berbahan marmer, shower dan toilet terpisah.
Kemewahan fasilitas memastikan kenyamanan tambahan. Dengan sentuhan halus dan
harmonis gaya kolonial, tamu akan merasa nyaman berada di dalamnya.
c. Ammi Suite
Kamar dengan luas 72 meter persegi yang memiliki tempat tidur ukuran King. Lengkap
dengan ruang tamu dan kamar mandi berbahan marmer dengan bak mandi, shower
dan toilet terpisah. Kemewahan fasilitas memastikan kenyamanan tambahan. Dengan
sentuhan halus dan harmonis gaya kolonial, tamu akan merasa nyaman berada di
dalamnya. Hotel Ammi menyediakan 4 kamar tipe Ammi Suite
d. Samali Suite
Suite dengan luas 144 meter persegi yang menghadap ke hamparan sawah yang
memiliki tempat tidur yang sangat besar. Lengkap dengan ruang tamu dan kamar
mandi berbahan marmer dengan bak mandi, shower dan toilet terpisah. Kemewahan
fasilitas memastikan kenyamanan tambahan. Dengan sentuhan halus dan harmonis
gaya kolonial, tamu akan merasa nyaman berada di dalamnya.
Semua kamar dilengkapi dengan fasilitas kamar bintang 5.

1.2. Ruang Pertemuan dan Acara
Ruang Pertemuan dan Acara terbagi atas :
a. Kapasitas Banquet dan Ruang Pertemuan
Hotel Ammi Cepu mempunyai 3 ruang pertemuan dengan kapasitas mulai dari 10
sampai 100 orang. Semua ruangan bebas pilar dengan peralatan audio moderen.
b. Function Room
Memiliki satu Function room yang dapat mengakomodasi sampai dengan 100 orang.
1.3. Fasilitas Hotel Ammi Cepu
Hotel Ammi Cepu sebagai hotel bintang 5, Hotel Ammi Cepu menyedian fasilitas
sebagai berikut :
a. Restoran
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Restoran Jati
Restoran di Ammi menawarkan kulineri yang unik dan otentik tradisional Indonesia,
spesial untuk makanan Asia sampai Internasional. Buka setiap hari untuk sarapan,
makan siang dan makan malam.
Lounge Tea Tree
Lounge Tea Tree adalah tempat untuk bersantai setelah hari yang sibuk dengan teh
dan kue, dalam suasana yang nyaman dan ramah dari Tea Tree Lounge, di mana para
tamu diperlakukan dengan keramahan Jawa yang terhormat dan bersahaja
b. Kolam Renang
Fasilitas rekreasi termasuk kolam renang untuk para tamu termasuk kolam besar
untuk dewasa dan kolam untuk anak anak
c. Fitness Centre (pusat kebugaran)

1.4. Operator Hotel Ammi Cepu
Hotel Ammi Cepu menggunakan operator yang ditangani sendiri oleh Perseroan yaitu
lewat Samali Hotels & Resorts dimana operator tersebut telah memberikan nilai
tambah atas penjualan kamar dari Hotel Ammi Cepu.

1.5. Tingkat Hunian Hotel Ammi Cepu
Berikut adalah tingkat hunian Hotel Ammi Cepu
Angka Pendapatan & harga rata-rata dalam ribuan
Uraian

31 Desember
2016

2015

2014

Kamar Tersedia (Room Nights)

22.265

22.630

7.564

Kamar Terjual (Room Nights Sold)

5.150

14.407

1.063

Penggunaan (Occupancy)

23,1%

63,7%

14,1%

Harga Jual Kamar (Average Daily Rate)-(Rp)

766

775

949

Total Pendapatan per Kamar tersedia (TREVPAR) (Rp)

846

891

855

1.6. Pemasaran untuk Hunian Hotel Ammi Cepu
Hotel Ammi Cepu melakukan pemasaran melalui akses internet atau Web, jaringan
operator milik Perseroan dan travel agent online dan offline selaku mitra bisnis
Perseroan dan Anak Perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan
pemesanan kamar sebesar 82% dari segmen bisnis (termasuk di dalamnya perusahaan
dan travel agent) dan 1 % leisure dan 17% Grup.
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1.7. Foto dari Hotel Ammi Cepu

Kamar Executive

Lobby

Ruang Rapat R.A. Kartini

Restoran

Façade dan kolam renang
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2. PT Go Cell International
ALLIUM CEPU
Jalan By Pass, Cepu 58311
Central Java, Indonesia
t +62 296 426 9494 f +62 296 426 9495
e contact@alliumcepu.com
Go Cell mempunyai hotel dengan nama Hotel Allium Cepu yang berlokasi di Kota
Cepu, Jawa Tengah, dengan luas tanah sebesar 5.507m2.
Hotel Allium Cepu menawarkan 54 kamar yang nyaman untuk pengalaman menginap
yang menyenangkan di Cepu, Blora. Kamar di desain secara bergaya dengan
pewarnaan yang alami, dilengkapi dengan tempat tidur ukuran king dan twin, yang
direncanakan secara bijaksana untuk kenyamanan dan penyambutan yang hangat
atas kedatangan Anda.
Didesain secara seksama dengan sentuhan dari era kolonial baik pada sisi eksterior
maupun interiornya, Hotel Allium Cepu, Upscale Hotel Collection dari Samali Hotels &
Resorts, menawarkan kamar tamu yang nyaman dan leluasa untuk pengalaman
menginap yang menyenangkan dengan fasilitas moderen.
2.1. Akomodasi
Akomodasi Hotel Allium Cepu terbagi atas beberapa pilihan kamar yaitu :
a. Kamar Deluxe
Tersedia 36 kamar tamu dengan luas 28 m2 dengan pilihan antara tempat tidur
ukuran king atau twin.
b. Kamar Executive
Tersedia 12 kamar tamu dengan luas 28 m2
c. Allium Suite
Merupakan kategori kamar tamu tertinggi dan terluas dengan ukuran 58 m2,
dilengkapi dengan tempat tidur ukuran king, meja makan untuk 4 orang, sofa lebar
dan kamar mandi dengan bathtub. Hotel Allium Cepu menyediakan 4 kamar tipe
Allium Suite

2.2. Ruang Pertemuan dan Acara
Allium Cepu menyediakan 2 ruang pertemuan yang dapat memuat dari 14 - 30 orang
dan sebuah ruang serbaguna yang dapat mengakomodasi hingga 1000 orang untuk
acara pertemuan bisnis, arisan, acara sekolah seperti wisuda dan juga pernikahan.

2.3. Fasilitas Hotel Allium Cepu
Hotel Allium Cepu sebagai hotel bintang 4, menyediakan fasilitas sebagai berikut :
a. Cafe De Cepu
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Cafe yang menyenangkan bagi para tamu untuk bersantai dan menikmati makanan
yang lezat. Mampu menampung hingga 120 orang dan menawarkan berbagai
sajian lokal Cepu, Indonesia dan beberapa masakan Internasional.
b. Kolam Renang dan Jogging Track
Mempunyai kolam renang besar dengan pemandangan taman yang memberikan
kesegaran. Hotel juga menyediakan jogging track untuk para tamu agar dapat
tetap fit dan sehat.
Fasilitas rekreasi termasuk kolam renang untuk para tamu termasuk kolam besar
untuk dewasa dan kolam untuk anak anak

2.4. Operator Hotel Allium Cepu
Hotel Allium Cepu menggunakan operator yang ditangani sendiri oleh Perseroan yaitu
lewat Samali Hotels & Resorts dimana operator tersebut telah memberikan nilai
tambah atas penjualan kamar dari Hotel Allium Cepu.

2.5. Tingkat Hunian Hotel Allium Cepu
Berikut adalah tingkat hunian Hotel Allium Cepu
Angka Pendapatan & harga rata-rata dalam ribuan
Uraian

31 Desember
2016

Kamar Tersedia (Room Nights)

11.556

Kamar Terjual (Room Nights Sold)

1.572

Penggunaan (Occupancy)

13,6%

Harga Jual Kamar (Average Daily
Rate)-(Rp)

373

Total Pendapatan per Kamar
tersedia (TREVPAR) -(Rp)

527

2.6. Pemasaran untuk Hunian Hotel Allium Cepu
Hotel Allium Cepu melakukan pemasaran melalui akses internet atau Web, jaringan
operator milik Perseroan, dan travel agnet online dan offline selaku mitra bisnis
Perseroan dan Anak Perusahaan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan
pemesanan kamar sebesar 58% dari segmen bisnis (termasuk di dalamnya perusahaan
dan travel agent), 14% leisure dan 28 % grup.
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2.7. Foto dari Hotel Allium Cepu

Façade dan kolam renang

Kamar Deluxe tipe Twin Bed

Kamar Allium Suite tipe King Bed

Supangat Ballroom

Lobby – Area Resepsionis
3. PT Dream Food

Rantang Ibu
Essence Darmawangsa Apartment,
Eminence Tower 2, Lobby,
Jalan Darmawangsa X No. 86, Jakarta
Telpon: 021 2905 3835
Email: contact@dream-food.com
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Memiliki konsep Casual Dining, menyajikan aneka menu masakan Indonesia dengan
cita rasa otentik, dan Pizza yang dipanggang dengan oven kayu bakar sebagai ciri
khasnya dalam suasana yang nyaman. Selain makanan, juga menyediakan minuman
dengan kopi dari biji kopi lokal pilihan dan aneka pilihan baked-goods.

Fasilitas :
- 40 tempat duduk
- Area indoor dan outdoor/teras
- Free Wi-fi
- Arena bermain anak (fasilitas penunjang)

Foto-Foto Rantang Ibu – Taste of Nusantara, Essence Darmawangsa Apartment

Neon box : Rantang Ibu

Indoor Dining Area

Indoor Dining Area

Outdoor Area/Terrace

Arena Bermain Anak
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Rantang Ibu – Taste of Nusantara
Nifarro Park, ITS Tower, Lobby, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta (tahap
perencanaan pembangunan)
Memiliki konsep Upscale Casual Dining, menyajikan pilihan hidangan nusantara, yang
kaya akan cita rasa Indonesia. Setiap hidangan di sajikan dengan sentuhan personal
dari Executive Chef, dengan menggunakan bahan-bahan segar dan bermutu, yang
akan mengantarkan pengunjung restoran pada pengalaman akan kuliner Indonesia
yang mengesankan dan tak terlupakan.
Fasilitas :
- 116 tempat duduk
- Dining Area dan Private Room
- Free Wi-fi
C.

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek-merek sebagai berikut :

a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

Sertifikat Merk untuk Merk dengan nama “Samali Hotel Services + Logo” yang telah
didaftarkan pada tanggal 2 April 2012 dan tanggal penerimaan 2 November 2010
untuk kelas jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa Manajemen usaha, Administrasi Usaha,
Fungsi-fungsi kantor dengan No. Pendaftaran IDM000351544 yang mengeluarkan a.n.
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak
Kekayaan Intelekual u.b. Direktur Merek.
Sertifikat Merk untuk Merk dengan nama “Arum Hotel” yang telah diterima pada
tanggal 9 mei 2011 untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Biro Akomodasi
(Hotel, Pemondokan) dengan No. Pendaftaran IDM000380257 yang telah disahkan
oleh a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur
Jenderal Hak Kekayaan Intelekual u.b. Direktur Merek.
Merk “Samali”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 05 April 2013 untuk
kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Café, Restaurant, dan Catering.
Merk “Samali”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk
kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Resort, Catering, Cafetaria, Pujasera.
Merk “Samali Hotels & Resorts”, yang telah dimohonkan untuk permintaan
pendaftaran merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal
19 Juli 2011 untuk kelas jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel,
Administrasi usaha hotel, pengelolaan usaha dari hotel.
Merk “Samali Hotels & Resorts”, yang telah dimohonkan untuk permintaan
pendaftaran merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal
06 Maret 2014 untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Manajemen Usaha
Hotel, Administrasi Usaha Hotel, Pengelolaan Usaha Hotel.
Merk “Allium”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Juli 2011 untuk kelas
jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel, Administrasi usaha hotel,
Pengelolaan usaha dari hotel.
Merk “Allium Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk
jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 08 Desember 2011
untuk kelas jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel, Administrasi
usaha hotel, Pengelolaan usaha dari hotel.
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i.
j.

k.
l.
m.
n.

o.

p.

q.

r.

s.

D.

Merk “Allium Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk
jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014
untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Resort, Villa.
Merk “Hotel Ammi”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk
jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 19 Juli 2011 untuk
kelas jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa Manajemen usaha hotel, Administrasi usaha
hotel, Pengelolaan usaha dari hotel.
Merk “Hotel Ammi”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk
jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014
untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Resort, Villa.
Merk “EMAB”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 6 Maret 2014 untuk
kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Restoran, Catering, Cafetaria.
Merk “Azara Hotel”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran merk jasa
kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 06 Maret 2014 untuk
kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Resort, Villa.
Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran
merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015
untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, penyewaan ruang pertemuan,
catering makanan dan minuman, pemesanan kamar hotel, penyewaan ruang rapat,
restoran, café, pelayanan ruang minum, penyediaan akomodasi sementara,
penginapan wisatawan.
Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran
merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015
untuk kelas jasa Nomor : 36, dengan jenis jasa Biro akomodasi apartemen, Jasa-jasa
pengelolaan apartemen, penyewaan dan penjualan apartemen, agen perantaraan
penyewaan apartemen, urusan tanah dan bangunan apartemen, jasa properti,
gedung serbaguna, manajemen apartemen, sewa guna tanah dan tanah bangunan,
manajemen tanah dan bangunan.
Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran
merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015
untuk kelas jasa Nomor : 37, dengan jenis jasa Pembangunan Gedung, perbaikan
gedung, informasi kontruksi, konstruksi pembangunan, pembangunan gedung
serbaguna, pengawasan pembangunan gedung, konstruksi bangunan, investasi
properti, kontruksi apartemen, informasi perbaikan gedung.
Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran
merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015
untuk kelas jasa Nomor : 35, dengan jenis jasa Iklan yang dipasang diluar ruangan,
Iklan niaga koran, Iklan niaga majalah, Manajemen usaha hotel, Pengelolaan usaha
hotel, Pengaturan pameran untuk tujuan dagang atau iklan, Pemasangan poster,
Sales atau promosi penjualan keorang, Adminsitrasi usaha, Hubungan masyarakat.
Merk “Ammi Residence”, yang telah dimohonkan untuk permintaan pendaftaran
merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal 15 April 2015
untuk kelas jasa Nomor : 16, dengan jenis jasa Barang-barang dari kertas, surat kabar,
alat-alat tulis, buku-buku, majalah berkala, kartu ucapan, papan reklame, catalogcatalog, kertas-kertas berkop, brosur.
Merk “Hots Harmony of the Senses”, yang telah dimohonkan untuk permintaan
pendaftaran merk jasa kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tanggal
05 April 2013 untuk kelas jasa Nomor : 43, dengan jenis jasa Hotel, Café, Restauran,
Catering.

PERSAINGAN

238

Bisnis perhotelan memiliki persaingan yang ketat, oleh karenanya untuk di beberapa daerah
pemerintah daerah melakukan moratorium hotel untuk menjaga tingkat hunian. Persaingan
terutama didasarkan pada kualitas hotel, harga, dan kemampuan dalam memberikan pelayanan
sebagaimana ketika diminta oleh pelanggan.
Berikut adalah beberapa hotel yang dianggap sebagai pesaing Allium Tangerang:
Hotel Pesaing
Hotel Bintang
Atria Paramount
4
Golden Tulip
4
Narita
3
Novotel TangCity
4
Days Hotel
4
Soll Marina
3
Sumber: diolah oleh Perseroan

Daerah
Tangerang
Tangerang
Tangerang
Tangerang
Tangerang
Tangerang

Tahun Beroperasi
2012
2016
2012
2014
2014
2013

Jumlah Kamar
173
226
98
266
119
134

Berikut adalah beberapa hotel yang dianggap sebagai pesaing Ammi Cepu dan Allium Cepu:
Hotel Pesaing
Hotel Bintang
Daerah
Tahun
Jumlah Kamar
Beroperasi
Grand Mega
4
Cepu
2010
107
Mega Bintang

3

Cepu

2004

98

Arra Amandaru

3

Cepu

2013

70

Bojonegoro

2014

134

Bojonegoro

2016

115

Aston
4
Bojonegoro
Fave Bojonegoro
3
Sumber: diolah oleh Perseroan

Berikut adalah beberapa restoran yang dianggap sebagai pesaing Rantang Ibu:
 Tugu Kunstkring Paleis
 Bunga Rampai
 Remboelan
 Seribu Rasa
 Meradelima

E.

PEMASARAN

Perseroan melakukan pemasaran produk hotel dengan cara melalui internet, pameran, dan kerja
sama dengan mitra bisnis antara lain dengan korporasi termasuk di dalamnya perusahaan
penerbangan serta dukungan travel agent baik secara online dan offline yang menyumbang
dalam bentuk traveler secara individual dan secara grup.
Tidak kalah penting partner media offline dan online yang mendukung dalam mempromosikan
program seasonal dan tahunan juga mitra bank misalnya melalui program diskon kartu kredit.
Daerah pemasaran Jakarta, Tangerang, Batam, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Singapura dan
Malaysia.
Sistim penjualan dengan bekerja sama ke beberapa perusahaan Nasional dan Internasional.

239

Tabel berikut ini adalah penjualan berdasarkan jenis pelanggan:
Berdasarkan Pendapatan
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
Keterangan
2016
2015
2014
Group
9.107
7.778
5.387
Leisure FIT
3.270
3.322
1.851
20.587
27.644
11.934
Corporate FIT
568
624
194
Goverment FIT
534
906
117
Travel Agent FIT
Jumlah
34.066
40.269
19.484

Berdasarkan Persentase
Keterangan
Group
Leisure FIT
Corporate FIT
Goverment FIT
Travel Agent FIT

2016
26,7%
9,6%
60,6%
1,7%
1,6%

31 Desember
2015
19,3%
8,3%
68,7%
1,6%
2,3%

2014
27,7%
9,5%
61,3%
1,0%
0,6%

Dream Food
Target bisnis PT Dream Food untuk tahap awal dimulai di wilayah Jakarta dan akan memperluas
jaringan di kota-kota lain di Indonesia seperti Surabaya, Bali, Semarang, Batam, Medan,
Yogyakarta, Makassar.
Pemasaran produk Restoran dilakukan dengan cara:
• Membangun sumber data base yang kuat
• Melalui jejaring (networking) yang dimiliki PT Dream Food
• Media elektronik: website, electronic mail, social media, situs pencari & reservasi restoran
dan situs review restoran
• Media Relations: gathering, liputan oleh media/food blogger
• Bekerja sama dengan penyedia jasa layanan pesan-antar online
• “Optimizing Online Presence”: memaksimalkan kehadiran online dalam bentuk website; SEO;
serta aktif dalam situs-situs food review
• Geo-Tag Text Based Marketing: dimana orang-orang yang berada di area dan kategori yang
telah kita pilih sebelumnya akan mendapatkan SMS dari Message Center berupa info
maupun promo yang sedang dimiliki oleh outlet restoran dan coffee shop.
 Berpartisipasi dan menghadiri pameran-pameran "Food & Travel/Hospitality" yang
diselenggarakan baik oleh lokal maupun internasional.
F.

STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan menerapkan strategi berikut untuk mendorong pertumbuhan di masa depan:
1.

Fokus Pada Perhotelan dan Restoran
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Perseroan memiliki strategi pengembangan pada bisnis perhotelan dan Restoran.
Pengalaman Perseroan dan manajemen membuat Perseroan memiliki kapabilitas dalam
bisnis Properti dengan fokus perhotelan
Setiap Pembangunan Hotel, Perseroan terlebih dahulu melakukan survey untuk melihat
kebutuhan pasar dengan melibatkan konsultan profesional untuk perencanaan areal yang
dibangun, sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Melalui profesionalisme,
pengalaman dan kapabilitas yang dimiliki, Perseroan berusaha membangun hotel yang
dapat memberikan kebanggaan kepada seluruh stakeholder.
Pengalaman Perseroan dalam mengelola restoran di hotel yang dimiliki, maka Perseroan
memiliki kapabilitas untuk membangun bisnis restoran yang terpisah dari hotel.
Pertumbuhan belanja konsumen Indonesia dan naiknya kaum menengah, memberikan
peluang yang sangat besar di indutri Restoran. Pendapatan Restoran akan mampu menjaga
pertumbuhan usaha Perseroan secara organik, yang kemudian akan memberikan manfaat
kepada seluruh stakeholder.
2.

Pemilihan Lokasi yang Strategis
Pemilihan lokasi yang strategis sangat penting bagi Perseroan. Perseroan menilai bahwa
melalui pemilihan lokasi yang tepat akan memberikan dampak berkelanjutan hingga masa
mendatang. Perseroan selalu memilih lokasi yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi
daerah yang tinggi dan ataupun sebagai daerah tujuan wisata. Melalui penentuan lokasi
yang tepat selanjutnya Perseroan akan menentukan kelas hotel yang akan dikembangkan
disesuaikan dengan daya dukung dari lokasi. Pemilihan lokasi yang strategis, didukung oleh
perhitungan permintaan pasar, ditambah dengan perencanaan yang matang menjadi kunci
dari keberhasilan pengembangan usaha Perseroan.

3.

Kreatif dan Inovatif
Perseroan menyadari bahwa salah satu key success factor industri hotel dan restoran
adalah kreatif dan inovatif dalam menghadapi persaingan. Kreatif dan inovatif ini akan
memberikan keunggulan kompetitif bagi perseroan. Strategi Kreatif dan Inovatif dalam
setiap pengembangan konsep hotel, diterapkan dan terintegrasi dengan baik sejak dari
perencanaan, desain, lansekap, dan interior, memberikan kenyamanan bagi tamu.
Perseroan selalu berusaha menantang untuk penciptaan konsep-konsep yang kreatif dan
inovatif untuk memberikan produk produk yang unik.
Arsitektur bangunan hotel memiliki desain yang bagus dan unik sehingga hotel pun dapat
menjadi salah satu tempat destinasi daerah tersebut. Perseroan dalam hal ini banyak
memberikan kebebasan ide dan kreasi dari arsitek. Interior & Furnitur yang berada di
setiap hotel juga dibuat menarik sehingga mengundang orang-orang untuk datang dan
mengabadikan kecantikan Interior & Furnitur di dalam hotel sambil menikmati produk
restoran dan kamar. Selektif dalam memilih produk tempat tidur dan perlengkapannya
demi kenyamanan tamu.

4.

Service Excellence
Berangkat dari filosofi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan prima “service
excellence” terhadap tamu melalui lima indra (mendengarkan permintaan dan keluhan
tamu, memberi sentuhan melalui cara memilih produk linen dan tempat tidur yang
selektif, rasa makanan, penglihatan terhadap fisik produk dan penciuman melalui aroma
yang melekat dan diingat misalnya aroma makanan, aroma minuman kopi dan teh, wangi
ruangan dan lain-lain), Perseroan berusaha agar “service excellence” berjalan konsisten
dalam operasional sehari-hari.

241

Perseroan mengenalkan budaya pelayanan prima ini semenjak status karyawan baru dan
menjadikan modul pelatihan wajib. Service Excellence dijadikan yang menjadi kunci dasar
dalam memberikan pelayanan ke tamu adalah;
 Positive Language / Bahasa yang Positif
Menggunakan bahasa dan sikap yang positif untuk menciptakan loyalitas tamu.
 Team Harmony/ Kerjasama Tim yang Harmonis
Tindakan – tindakan yang kita ambil akan berdampak kepada seluruh tim kita.
 Communication / Komunikasi
Aktif mendengarkan dan memberikan tanggapan-tanggapan
yang positif.
 Quick and Friendly / Cepat dan Ramah
Cepat tanggap dalam mengambil tindakan, bermurah hati dan memberikan
senyuman yang tulus setiap saat tanpa terkecuali.
 Repeat Order / Mengulang Pesan
Komitmen pribadi untuk membuat sesuatu yang berbeda.
 Consistent Service / Pelayananan yang Konsisten
Kami yakin kemampuan layanan kami berbeda dengan yang lainnya.
 Personal Excellence / Pribadi Yang Luar Biasa
Belajar mengenai perilaku membawa pada pola pikir yang positif.
 The WOW Effect ! / Berikan Kesan WOW!
Selalu memberikan sesuatu yang lebih kepada tamu – tamu
kita dari apa yang diharapkannya.
5.

Memelihara pertumbuhan Perseroan dengan pertumbuhan organik dan non-organik.
Pertumbuhan organik adalah dimana perusahaan mengembangkan dan memperluas
usahanya dengan meningkatkan penjualan, pendapatan dan output, aktivitas, usaha
melalui bisnis mereka sendiri saat ini. Pertumbuhan organik hanya dapat dicapai ketika
bisnis memiliki sumber daya keuangan untuk membayar ekspansinya, merupakan
pendanaan dari dalam perusahaan, berasal dari akumulasi laba dan utang. Pertumbuhan
organik bisa dikatakan terdiri dari dua hal yaitu: (1) seiring dengan pertumbuhan segmen
pasar yang dimasuki, memanfaatkan strategi inovasi sehingga mampu menciptakan pasar
baru (2) share gain diperoleh dari bertambahnya/berkurangnya pangsa pasar perusahaan
dari pesaing. Share gain diperoleh dengan menggunakan strategi continues improvement –
perbaikan yang terus menerus. Sementara itu pertumbuhan non organik adalah
perusahaan melakukan Akuisisi/Merger, dimana Akuisisi/merger dilakukan bila pasar sudah
tidak memadai lagi untuk mengakomodasi tingkat pertumbuhan yang diinginkan
Di dalam pengembangan dan memperluas usaha secara organik, selain melakukan inovasi
di hotel yang dimiliki, Perseroan berupaya mengembangkan bisnis restoran melalui entitas
anak yaitu PT Dream Food dengan merk dagang Rantang Ibu (“Taste of Nusantara”).
Sementara itu, pengembangan non organik dilakukan dengan melakukan akuisisi
pembelian tanah yang dapat dikembangkan menjadi hotel dan/atau restoran di lokasilokasi yang sesuai dengan strategi Perseroan yaitu lokasi pertumbuhan ekonomi dan
pariwisata.

6.

Unique Selling Point
Dalam membangun hotelnya, Perseroan memikirkan dengan matang dari mulai konsep,
perencanaan produk hingga pelayan unik yang bisa dijadikan keunggulan dalam
persaingan:
a) Perseroan selalu mengedepankan Konsep MICE (Meeting, Incentive, Convention,
Exhibition) pada setiap pembangunan hotel milik Perseroan dengan artian pada tiap
hotel telah dilengkapi fasilitas meeting room dan ballroom yang memadai untuk
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melakukan kegiatan pameran, konversi, insentif ataupun melakukan meeting dalam
skala kecil sampai dengan skala besar,
b) Kebijaksanaan Hotel tidak menyediakan produk alkohol.
c) Mushola yang nyaman terbaik di antara hotel hotel-hotel pesaing, maupun di hotel
bintang 5.
7.

G.

Membiayai pembangunan dengan pendanaan dari berbagai sumber yang memberikan
biaya yang lebih rendah.
Perseroan memiliki berbagai dukungan untuk pendanaan yang memiliki biaya yang rendah,
dengan Penawaran Umum Saham Perseroan diharapkan Perseroan mendapatkan modal
kerja yang murah dan setelah IPO tentunya banyak sumber pendanaan lain yang murah
misalnya Obligasi, Rights Issue dan lainnya.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan sedang merencanakan tanggung jawab sosial (CSR) yang terintegrasi untuk di
implementasikan setelah Perseroan telah melakukan penawaran umum. Perseroan telah
melakukan tanggung jawab sosial secara tidak terintegrasi dan tidak mencatatkannya secara
terpisah dari biaya produksi Perseroan.
Perseroan memiliki budaya untuk memberikan kontribusi dan berbagi keberhasilan dengan
komunitas di mana Perseroan berada. Perseroan telah mengembangkan pemahaman yang baik
dan hubungan kerja dengan masyarakat sekitarnya. Dari waktu ke waktu, Perseroan telah
memberi kontribusi secara aktif ke lokasi sekitar hotel yang dimiliki Perseroan dan Anak
Perusahaan.
Komitmen Perseroan dalam Pelaksanaan program CSR antara lain:
-

Sosial : meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan sarana infrastruktur

-

Ekonomi : melalui kemitraan masyarakat. Menempatkan masyarakat setempat disekitar
lokasi Hotel sebagai bagian dari stake holder, sehingga setiap keuntungan yang diperoleh
oleh Perseroan akan dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat
setempat.

-

Kesejahteraan : Hasil dari Kegiatan Ekonomi, sehingga aktifitas dibidang
keagamaan/pembinaan mental spiritual, adat dan kebudayaan, olahraga dan kepemudaan,
serta sosial kemasyarakatan dapat berjalan dengan lebih baik. Perseroan memiliki komitmen
tidak melanggar nilai – nilai (values) budaya setempat, dan berusaha menyesuaikan diri
dengan nilai-nilai yang telah ada tersebut dengan tetap menjalankan operasional secara
efisien dan efektif sehingga memberikan keuntungan yang optimal bagi ”stakeholder” .

Perseroan meyakini bahwa dengan memberikan dukungan kepada masyarakat lokal, Perseroan
dapat membentuk hubungan yang lebih baik dengan masyarakat lokal. Hal ini dapat mengurangi
kemungkinan terjadinya sengketa dengan masyarakat lokal dan mengalami gangguan dalam
kegiatan usaha Prseroan, dengan demikian dapat meningkatkan hubungan baik Perseroan
dengan para pelanggan yang berkelanjutan.
Sampai dengan 31 Desember 2016 Perseroan telah mengeluarkan dana sebesar Rp526.408.101,(lima ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan ribu seratus satu Rupiah) sebagai bentuk
CSR ke Pesantren.
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H.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Prospek Makro Ekonomi
Perekonomian Global
Table ….. Real GDP

1

(percent change from previous year)
Projections

Estimates
2013
World
2.4
Advanced Economies
1.1
United States
1.5
Euro Area
-0.3
Japan
1.4
Emerging Market and Developing Economies (EMDE) 4.7
Commodity-exporting EMDE
3.2
Other EMDE
5.9
Other EMDE excluding China
3.9
East Asia and Pacific
7.1
China
7.7
Indonesia
5.6
Thailand
2.7
Europe and Central Asia
2.3
Russia
1.3
Turkey
4.2
Poland
1.3
Latin America and the Caribbean
2.9
Brazil
3.0
Mexico
1.4
Argentina
2.9
Middle East and North Africa
2.0
Saudi Arabia
2.7
Iran, Islamic Rep.
-1.9
2.1
Egypt, Arab Rep.2
South Asia
6.1
6.6
India2
3.7
Pakistan2
6.0
Bangladesh2
Sub-Saharan Africa
4.8
South Africa
2.2
Nigeria
5.4
Angola
6.8
Memorandum items:
1
Real GDP
High-income Countries
1.2
Developing Countries
5.3
Low-income Countries
6.5
BRICS
5.7
World (2010 PPP weights)
3.2
3.3
World trade volume 3
Commodity prices
-0.9
Oil price4
Non-energy commodity price index
-7.2
Capital inflows to EMDE (percent of GDP) 5

5.4

2014
2.6
1.7
2.4
0.9
-0.1
4.2
2.1
5.9
4.3
6.8
7.3
5.0
0.8
1.8
0.7
3.0
3.3
1.0
0.1
2.3
0.5
2.9
3.6
4.3
2.2
6.8
7.2
4.0
6.1
4.5
1.5
6.3
3.9

2015
2.4
1.8
2.4
1.6
0.6
3.4
0.2
5.9
4.7
6.5
6.9
4.8
2.8
-0.1
-3.7
4.0
3.6
-0.7
-3.8
2.5
2.1
2.6
3.4
1.6
4.2
7.0
7.6
4.2
6.5
3.0
1.3
2.7
2.8

2016
2.4
1.7
1.9
1.6
0.5
3.5
0.4
5.8
4.7
6.3
6.7
5.1
2.5
1.2
-1.2
3.5
3.7
-1.3
-4.0
2.5
-0.5
2.9
1.9
4.4
3.3
7.1
7.6
4.5
6.3
2.5
0.6
0.8
0.9

2017
2.8
1.9
2.2
1.6
0.5
4.4
2.4
5.7
4.9
6.2
6.5
5.3
2.6
2.5
1.4
3.5
3.5
1.2
-0.2
2.8
3.1
3.5
2.0
4.9
4.2
7.2
7.7
4.8
6.8
3.9
1.1
3.5
3.1

2018
3.0
1.9
2.1
1.5
0.7
4.7
3.0
5.8
5.0
6.1
6.3
5.5
3.0
2.8
1.8
3.6
3.5
2.1
0.8
3.0
3.0
3.6
2.3
4.7
4.6
7.3
7.7
5.1
6.0
4.4
2.0
4.0
3.4

1.7
4.9
6.1
5.1
3.4
3.8

1.6
4.3
4.5
3.8
3.1
3.1

1.5
4.3
5.3
4.2
3.1
3.1

1.9
4.9
6.3
5.1
3.6
3.9

1.9
5.1
6.6
5.3
3.7
4.1

-7.5
-4.6

-47.3
-15.0

-25.7
-12.2

32.5
10.5

6.5
2.3

4.3

1.8

3.2

3.8

4.2

Sumber : Bank Dunia – Januari 2017
Keterangan:
 PPP = Purchasing Power Parity; e = estimate; f = forecast
 BRICS = Brasil, Rusia, India, China, South Africa
Pertumbuhan Global Ekonomi di tahun 2016, telah memasuki tahun ke enam dalam periode
stagflasi ekonomi, dengan berbagai alasan di berbagai negara. Meskipun terjadi pelambatan di
tahun 2016, namun berhasil memandu keluar dari pertumbuhan yang melambat, dimana
pertumbuhan global masih tumbuh dengan tingkat yang layak sebesar 2.4%. Peristiwa Geopolitik
mempengaruhi perilaku Ekonomi Global, dimana di tahun 2016 terjadi peristiwa seperti BREXIT,
Kudeta Turki dan perang sipil di Suriah, turunnya Dilma Rousseff di Brazil serta kemungkinan
perubahan kebijakan paska Pemilihan presiden Amerika Serikat. Tahun 2016 juga dipengaruhi
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oleh kondisi cuaca yang buruk, seperti El Nino, dan kerusakan serius pada sektor pertanian di
beberapa negara, terutama di negara berkembang
Ekonomi global diprediksi akan mulai tumbuh di tahun 2017, dan membaik di tahun 2018.
Negara – Negara yang kaya akan sumberdaya alam akan mengalami pertumbuhan yang lebih
baik dari tahun sebelumnya, didorong oleh perkiraan harga komoditas dan energy yang relative
stabil. Amerika, merupakan negara yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tercepat
diantara negara-negara G7 – yang termasuk negara G7 adalah Amerika, Kanada, Perancis,
Jerman, Itali, Jepang dan Britania Raya yang mewakili lebih dari 64% kekayaan bersih global
(US$263 Triliun - dimana Amerika diperkirakan tumbuh 2.2%, didasarkan pada penciptaan
lapangan kerja yang kuat dan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan akan lebih tinggi lagi jika
pemerintah baru Amerika menurunkan pajak dan meningkatkan belanja infrastruktur.
Negara negara kawasan Eropa diperkirakan mengalami pertumbuhan yang stabil, meskipun
terlihat perkembangan ekonomi yang cukup baik ditengah ketidakpastian secara politik antara
lain BREXIT - yaitu negara negara Britania Raya (Inggris, Irlandia, Wales dan skotlandia)
memutuskan keluar dari Uni Eropa. Meskipun demikian negara negara non utama eropa seperti
Irlandia mengalami pertumbuhan yang lebih baik yaitu tumbuh 3% dibanding negara-negara
utama Eropa seperti Perancis dan Belanda yang tumbuh sekitar 1.5% (berdasarkan perkiraan
PwC – januari 2017). Peningkatan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekspor merupakan factor
pendorong perekonomian eropa. Ketidakpastian dampak BREXIT baru dapat diperhitungkan
sebagai pembobotan pertumbuhan di tahun 2017-2018.
Negara berkembang Asia, China diperkirakan masih tumbuh dengan baik sekitar 6.7% kebijakan
kebijakan pemerintah china yang mendukung pertumbuhan, perbaikan kinerja eksport dan
import serta pertumbuhan yang kuat di kredit merupakan pendorong pertumbuhan China. Di
kuartal IV 2016, china mengalami pertumbuhan yang kuat, tertinggi sepanjang tahun, dimana
GDP tumbuh 6.8% YoY. Pada saat ini China sedang mentransformasi dari negara aktifitas Industri
ke Jasa, mengindikasikan menyeimbangkan kembali struktur pasokan – permintaan dalam negeri
China.
Meskipun pertumbuhan Jepang mengalami pertumbuhan yang relative stagnan yaitu tumbuh
0.5%, namun di akhir tahun 2016, mendapatkan pijakan yang kuat, melemahnya Yen dan
peningkatan perdagangan Global pada bulan Desember mencatat hasil yang positif pertama
selama 15 bulan terakhir. Meskipun demikian secara umum investasi dan ekspor masih lemah,
sementara itu terjadi perbaikan di konsumsi pribadi (private consumption) setelah selama dua
tahun kontraksi. Untuk mendukung pertumbuhan, pemerintah jepang melakukan beberapa
kebijakan yaitu menunda kenaikan pajak konsumsi (dari April 2017 sampai dengan Oktober
2019) dan paket stimulus fiscal dengan pengeluaran belanja 1.2% dari GDP. Stimulus ini
diperkirakan menambah pertumbuhan 0.3% di tahun 2017 (IMF, Oktober 2016). Keluarnya
Amerika dari Trans-Pacific Partnership (TPP) merupakan pukulan yang besar bagi Jepang, dimana
Jepang sedang berupaya mempererat hubungan kedua negara dalam upaya sebagai
penyeimbang China.
Ekonomi India melanjutkan pemulihan ekonomi dengan kuat, dampak dari perbaikan dalam
perdagangan, kebijakan pemerintah yang mendorong sentiment pertumbuhan. Kawasan
Amerika latin, Brasil masih mengalami resesi namun sudah pada titik terbawahnya – resesi ini
timbul dampak dari penurunan harga komoditas, dan ketidakpastian secara politik.
Makroekonomi global diperkirakan mengalami pertumbuhan membaik di tahun tahun
mendatang, meskipun demikian ketidak pastian akibat Geopolitik, dampak BREXIT dan kebijakan
kebijakan pemerintah baru Amerika akan menjadi perhatian di tahun tahun mendatang.
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Makro Ekonomi Indonesia

Deskripsi

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Produk Domestik Bruto (%)

6.2

6.0

5.6

5.0

4.8

5.0

Indeks Harga Konsumen (%)

5.4

4.3

8.4

8.4

3.4

3.0

26.6

27.3

28.7

24.7

27.0

27

8,773

9,419

11,563

11,800

13,389

13,300

Hutang Pemerintah (% dari PDB)
Nilai Tukar (IDR/USD)
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)
Penduduk (dlm juta)
Kemiskinan (% dari populasi)
Pengangguran (% dari tenaga kerja)
Cadangan Devisa (miliar USD)

0.2

(2.8)

(3.3)

(3.1)

(2.1)

(2.1)

244.0

247.0

250.0

253.0

255.0

258.0

12.5

11.7

11.5

11.0

11.1

10.9

6.6

6.1

6.3

5.9

6.2

5.6

110.1

112.8

99.4

111.9

105.9

116.4

Sumber : Bank Dunia, IMF, Badan Pusat Statistik, bank Indonesia, diolah Perseroan

Dari data di atas, meskipun pertumbuhan global masih dalam kondisi pelambatan ekonomi,
Indonesia di tahun 2016 masih tumbuh 5.02% lebih baik dibanding 2015 yang tumbuh sebesar
4.8%. Pertumbuhan ini yang terbaik dibanding G-20, ataupun Negara berkembang lainnya.
Sementara itu tahun 2017 diprojeksikan PDB tumbuh 5.1%. PDB itu sendiri bisa diartikan sebagai
gairah usaha dalam suatu Negara. Sehingga bisa dikatakan gairah usaha di Indonesia secara
relative stabil dan meningkat. Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi masih merupakan pemacu
pertumbuhan. Konsumsi domestik indonesia (terutama konsumsi pribadi) berkontribusi sekitar
55% dari total pertumbuhan ekonomi Indonsia. Dari data di atas juga terlihat Indonesia mampu
menurunkan Kemiskinan dan Pengangguran yang diharapkan akan dapat meningkatkan
pembelanjaan masyarakat. Sementara itu Indonesia diperkirakan akan menjadi kekuatan dunia
ke tujuh di tahun 2030.
Suku bunga pinjaman berpengaruh terhadap usaha perhotelan. Suku bunga yang stabil akan
lebih membantu perseroan dalam mengelola keuangannya. Suku bunga pinjaman itu sendiri
dipengaruhi oleh Inflasi. Dari tabel di atas terlihat inflasi Indonesia 2016 rendah di banding
tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 3.02%. Inflasi yang terkendali ini hasil dari langkah
pemerintah dalam menjaga produksi dan memperbaiki arus distribusi, meski ada risiko seasonal
dan gangguan pasokan akibat iklim. Inflasi di tahun 2017 diperkirakan akan meningkat yang
didorong oleh kenaikan harga pangan dan rencana kenaikan Tariff Dasar Listrik. Ruang
penurunan BI – rate - yang di tahun 2016 sebesar 4.75% - di tahun 2017 kecil kemungkinan untuk
dapat turun. Kenaikan investasi dan ekspor seiring dengan membaiknya harga komoditas di
tahun 2016 masih akan berlanjut di tahun 2017 sebagai mesin pertumbuhan membuat
pemerintah tidak perlu melonggarkan perekonomian lebih jauh.
Meskipun demikian, inflasi di tahun 2017 secara histori masih rendah, sehingga diperkirakan
suku bunga stabil. Rencana Kenaikan suku bunga Fed sebesar 75 bps, tidak berpengaruh
terhadap suku bunga Indonesia. Hal ini disebabkan adanya divergensi antara suku bunga Amerika
dan Asia dan Asia masih mempertahankan rezim bunga rendah meski suku bunga Amerika naik,
hal ini dilakukan untuk mensupport permintaan dalam negeri.
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Belanja Konsumen Indonesia 2014 – kuartal III 2016

Sumber : web site : Trading ekonomi 31 Desember 2016 – dalam miliar Rupiah
Belanja konsumen bisa diartikan sebagai dana yang dikeluarkan untuk pembelanjaan barang dan
jasa. Belanja konsumsi ini memainkan peranan yang penting dalam PDB. Dari gambar di atas
terlihat belanja konsumen Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata
belanja konsumen Indonesia sejak tahun 2010 sampai dengan kuartal III 2016 mencapai Rp.
608,217.72 miliar, dengan pencapaian tertinggi sepanjang masa sebesar Rp 1,307,604.30 miliar
di kuartal III 2016. Hal ini dipengaruhi oleh arus urbanisasi yang cepat, kenaikan pendapatan
(income), demografi yang mendukung dimana populasi indonesia salah satu yang termuda di
dunia dengan rata-rata usia 28.6 tahun, dan perubahan gaya hidup mendorong laju Belanja
Konsumen. Meningkatnya Belanja konsumen rakyat Indonesia, meningkatkan kebutuhan untuk
memanfaatkan waktu luang (leisure) dan belanja Makanan dan Minuman (Food and Beverage).
Belanja konsumen berkaitan erat dengan pendapatan, pendapatan per kapita Indonesia
mengalami kenaikan sejak paska krisis tahun 1998 dengan kenaikan kelas menengah ke atas.
Kelas menengah didefinisikan sebagai kelas social ekonomi antara kelas pekerja dan kelas atas.
Saat ini Indonesia menjadi negara dengan perkembangan kelas menengah terbesar di dunia.
Boston Consulting Group memprediksi kelas menengah Indonesia akan mencapai sekitar 141
juta orang di tahun 2020 – 2030 atau 53% dari total populasi Indonesia. Berikut adalah
gambaran dari BCG.
Gambar : Proyeksi jumlah kelas menengah di Indonesia
dari tahun 2012 – 2020

Sumber : Boston Counsulting Group – April 2013
Keterangan

Elite pengeluaran bulanan lebih besar dari Rp 7.500.000

Affluent pengeluaran bulanan antara Rp 5.000.000 sampai dengan Rp 7.500.000

Upper middle pengeluaran bulanan antara Rp 3.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000
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Middle pengeluaran bulanan antara Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 3.000.000
Emerging middle pengeluaran bulanan antara Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 2.000.000
Aspirant middle pengeluaran bulanan antara Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 1.500.000
Poor middle pengeluaran bulanan lebih kecil dari Rp 1.000.000

Kelas menengah sering kali disebut consumer class karena kelas menengah cenderung mampu
untuk membelanjakan lebih. Kelas menengah terutama kelas menengah atas mampu untuk
membeli merk dan memenuhi keinginan-keinginan (gadget canggih, alat-alat elektornik, fashion,
makanan dan gaya hidup yang modern), karena mereka memiliki pendapatan lebih.
Pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan menjadi negara kekuatan ekonomi ke tujuh dunia.
Sementara itu PwC dalam laporannya di Januari 2017, memperkirakan di tahun 2017 Indonesia
akan menjadi negara “triliun dollar” ekonomi, negara kekuatan ekonomi ke 16. Kombinasi
pertumbuhan ekonomi Indonesia, stabilitas suku bunga, meningkatnya belanja Konsumen, dan
meningkatnya kelas menengah, merupakan factor ekonomi makro yang mendukung usaha Hotel
dan Restoran. Meningkatnya belanja modal dan kelas menengah ini, sejalan dengan strategi
Perseroan yang membidik pasar menengah ke atas dalam pengembangan usaha baik hotel
maupun restoran.
Industri Pariwisata dan peranan terhadap Perekonomian
Berikut disajikan gambaran industry Pariwisata Indonesia
Gambar : Program pembangunan lima tahun pemerintah sektor pariwisata
2014
2019

- kontribusi terhadap PDB
- Devisa
- Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja

- 9%
- Rp. 140 Triliun
- 11 juta

- 15%
- Rp. 280 Triliun
- 13 juta

- Indeksi Daya Saing
- Kedatangan Wisatawan mancanegara
- Perjalanan Wisatawan Nusantara

- No : 70
- 9 juta
- 250 juta

- No : 30
- Rp. 20 juta
- 275 juta

Sumber : Kementerian Pariwisata Indonesia – Januari 2016

Dalam program pembangunan lima tahun, pemerintah fokus pada sektor; infrastruktur, maritim,
energi, pangan, dan pariwisata. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia mentargetkan jumlah
wisatawan asing diperkirakan mencapai 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah
akan focus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye
promosi online (marketing) di luar negeri. Pemerintah juga merevisi kebijakan akses visa gratis di
2015 untuk menarik lebih banyak turis asing.
Meskipun krisis ekonomi terjadi beberapa kali, berdasarkan data United Nations World Tourism
Organization (UNWTO) World Tourism Barometer (dalam Kementerian Pariwisata - januari 2016)
perjalanan wisatawan international menujukkan pertumbuhan yang positif. Di tahun 2014
proposi Indonesia terhadap dunia, asia pacific dan ASEAN berturut turut adalah adalah 0.8%, 3%
dan 9%. Dibandingkan dengan Thailand, Malayasia dan Singapura, kunjungan wisatawan masih
sangat kecil baru mencapai 9 juta, sementara Thailand (24.8 juta), Malaysia (27.4 juta) dan
Singapura (15.1 juta).
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Sumber : UNWTO World Tourism (dalam Kementerian Pariwisata – Januari 2016)

Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan pariwisata merupakan yang paling mudah
menciptakan lapangan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor), mendorong
pertumbuhan ekonomi (pro-growth), dan melestarikan lingkungan hidup (pro-environment).
Dalam konteks ini, pariwisata memiliki prinsip “Semakin Dilestarikan, Semakin
Mensejahterakan”.
Dengan bertambahnya jumlah kedatangan turis asing (baik turis maupun pebisnis asing)
dikombinasikan dengan pertumbuhan PDB sebesar +5% dan pertumbuhan investasi,
diperkirakan terjadi peningkatan permintaan untuk hotel dan kondominimum (yang
menggabungkan ciri-ciri apartemen dan hotel), dan juga tempat-tempat konferensi dan
pameran. Apabila target Pemerintah yaitu 20 juta turis asing pada 2020 tercapai maka ada
kebutuhan besar untuk industri perhotelan di Indonesia. Terlebih lagi, Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA), yang dimulai pada akhir tahun 2015, mengimplikasikan hubungan dagang yang
lebih intensif di wilayah ASEAN - yang dapat mengakibatkan semakin besarnya permintaan
untuk akomodasi hotel.
Sektor Perhotelan dan Restoran serta peranan terhadap Perekonomian
Selain dalam industry pariwisata, hotel dan restoran juga memerankan peranan penting dalam
pembangunan Negara yakni meningkatkan industri rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan,
membantu usaha pendidikan dan latihan, meningkatkan devisa Negara, meningkatkan
pendapatan daerah dan Negara.
Tabel Penyerapan tenaga Kerja Indonesia per sektor 2011 - 2016
Penyerapan tenaga kerja (dalam
juta)

2011

2012

2013

2014

2015

2016¹

Pertanian
Pedangan Grosir, Ritel, Hotel dan
Restoran

42.5

39.9

39.2

39

37.8

38.3

23.2

23.6

24.1

24.8

25.7

28.5

Jasa Masyarakat, Sosial dan Pribadi

17
13.7

17.4
15.6

18.5
15

18.4
15.3

17.9
15.3

19.8
16

Industri manufaktur

Sumber : Badan Pusat Statistik, Pebruari 2016
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Dari table di atas terjadi lonjakan tenaga kerja yang berkaitan dengan Hotel dan Restoran
menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan tenaga kerja seiring dengan pertumbuhan sektor
hotel dan restoran.
Berdasarkan data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia januari 2016, total kamar
hotel seluruh Indonesia mencapi 328.500 kamar. Pembangunan hotel di 2016 terus berkembang
sejalan
dengan
meningkatnya
aktifitas
Meeting,
Incentive,
Convention
dan
Exhibition/Event(MICE) pada skala kecil dan menengah mendorong para operator untuk
mempertimbangkan pengembangan hotel bintang 3 dan bintang 4. Pada tahun 2016, hotel
bintang 4 mendominasi pasar sebesar 38% dari total pasokan. Tingkat hunian untuk hotel
bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 pada akhir tahun 2016 masing-masing diprediksikan akan
mencapai 60,2%, 60,3% dan 63,3%. Harga kamar diperkirakan akan tetap tumbuh sebesar 810%, walaupun akan ada banyak pasokan yang masuk di tahun 2016. Pertumbuhan
pembangunan Hotel di Indonesia ini seiring dengan rencana pemerintah menaikkan persentase
sektor Pariwisata terhadap total ekonomi dari 4.62% di tahun 2015 menjadi 8% di tahun 2019.
Dalam upaya meningkatkan penanaman modal di Indonesia dan persiapan menghadapi ASEAN
Economic Community (AEC) serta meningkatkan pertubuhan GDP, Pemerintah Indonesia
memperbaiki ketentuan daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di
bidang penanaman modal (Daftar Negatif Investasi/DNI). Restoran merupakan salah satu jenis
usaha yang dicabut oleh Pemerintah dari Daftar Negatif Investasi, dimana asing dapat memiliki
100% dari sebelumnya 51%.. Tujuan pencabutan ini adalah dalam upaya pemerintah
meningkatkan pertumbuhan Indonesia tanpa harus meningkatkan persaingan pengusaha local,
dan mendukung naiknya kemampuan belanja rakyat Indonesia.
Pemerintah menyadari bahwa dengan dicabutnya restoran dari daftar Investasi negatif dapat
meningkatkan lapangan pekerjaan. Sementara itu perkembangan bisnis kuliner saat ini semakin
masif seiring dengan meningkatnya populasi kelas menengah dan belanja konsumen. Kuliner
merupakan sub sektor dari industri kreatif. Indutri kuliner memberikan kontribusi sekitar 40%
terhadap industri kreatif, sementara itu indutri kreatif baru memberikan kontribusi sekitar 7%
terhadap PDB dan pada tahun 2019 kontribusi industri kreatif ditargetkan mencapai 12%
terhadap PDB (sumber : Badan Ekonomi Kreatif – Desember 2016).
I.

PROSPEK PERSEROAN

Hotel
Tangerang
Kawasan Tangerang terdiri atas 3 kota administratif yaitu, kota Tangerang Selatan, Kota
Tangerang dan Kabupaten Tangerang. Tangerang termasuk dalam kategori Kota berkembang
(emerging city), bersamaan dengan kota satelit lainnya seperti Bogor, Depok dan Bekasi. Kota
kota ini memiliki kesamaan yaitu kinerja ekonomi daerah yang tinggi. Perkembangan kota di
Kawasan Tangerang dan sekitarnya seiring dengan pembangunan infrastruktur dan manufaktur.
Dalam beberapa tahun terakhir perluasan urban Jakarta mencakup Tangerang. Kota-kota baru
di Tangerang untuk warga kelas menengah – atas telah dikembangkan, lengkap dengan mal
untuk belanja, termasuk pusat retailer Internasional seperti IKEA dan AEON.
Kehadiran hotel tidak terlepas dari pertumbuhan bisnis di Kota Tangerang yang ditandai dengan
banyaknya pembangunan kantor dan pusat bisnis di daerah ini, seiring dengan laju penanaman
investasi baik Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri. Investasi di
Tangerang, terbesar di manufaktur dan berikutnya adalah Hotel. Sejak tahun 2011 –semester 1
2016, Penanaman Modal Asing didasarkan pada jumlah proyek, 6-10% terhadap total Proyek di
Indonesia, berada di Provinsi Banten. Sementara proporsi Penanaman Modal Asing di Tangerang
didasarkan jumlah Proyek terhadap jumlah proyek di Provinsi Banten sekitar 40%, sementara itu
untuk Penanaman dalam negeri sekitar 33% - 35% proporsi jumlah proyek Tangerang terhadap
Provinsi Banten. Kegiatan manufacturing mendominasi Penanaman Modal baik asing maupun
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dallam Negeri (BPS Banten Oktober 2016). Banyak perusahaan besar ataupun multinasional
berada di Kota Tangerang.
Tabel : Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri berdasarkan Sektor Ekonomi 2014 – 2015
2014
Sektor Ekonomi

Pertanian, Kehutanan, Perikanan
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengolahan/manufacturing
Listrik, Gas & air bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pengangkutan dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan jasa
Jasa - jasa
Total

PMA
Jumlah Nilai
Proyek (US$ 000)
12
631
18
26
194
14
26
45
966

4,805
1,499,206
307,780
85,644
68,775
25,409
7,012
35,996
2,034,627

2015

PMDN
PMA
Jumlah Nilai
Jumlah
Nilai
Proyek (Rp. 000,000) Proyek
4
7
93
7
2
12
6
131

2,250
5,971
2,541,761
5,390,985
4,954
134,333
1,044
8,081,298

13
17
1,166
23
44
431
36
92
62
1,884

PMDN
Jumlah Nilai
Proyek (Rp. 000,000)
9,386

1,498,690
414,226
21,372
53,369
5,640
525,450
13,837
2,541,970

6
6
279
24
4
76
4
25
3
427

32,719
820
7,825,320
2,561,776
211,440
32,118
50,050
5,655
10,719,898

Sumber : BPS Banten – Oktober 2016
Dampak dari meningkatnya aktifitas bisnis ini, membutuhkan akomodasi seperti menginap
ataupun layanan MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibiton). Kehadiran Convention
Center di Serpong, memberi andil perkembangan Hotel di Tangerang. Kondisi ini membuat bisnis
hotel di Kota Tangerang terus berkembang, terutama yang memiki kelengkapan fasilitas seperti
ruang sidang ataupun ruang pertemuan.
Keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki andil besar terhadap
perkembangan bisnis hotel di Kota Tangerang. Arus kedatangan penumpang atau wisatawan
dari dalam maupun luar negri melalui bandara Soekarno Hatta sangat aktif, kapasitas bandara
saat ini tidak mencukupi. Dengan selesainya Bandara terminal 3 Ultimate dan revitalisasi
bandara 1 dan 2, membuat kapasitas bandara dari 20 juta menjadi 60 juta penumpang.
Kapasitas ini akan terus diperbesar sehingga mampu menampung 75 juta penumpang.
Perkembangan hotel di Tangerang bukan hanya berkaitan dengan aktifitas pelancong melalui
Bandara Soekarno Hatta namun juga yang berkaitan dengan kegiatan airlines, seperti aktfitas
rapat, fasilitas akomodasi penginapan bagi pilot dan crew pesawat.
Tangerang juga merupakan kota transit antara Jakarta dan Cilegon, fasilitas hotel yang belum
memadai di Cilegon, ataupun di kabupaten lain dalam Provinsi Banten, membuat Tangerang
menjadi alternatif penginapan. Hotel Allium Tangerang, merupakan bintang 4, dengan fasilitas
yang lengkap dengan ketersediaan ruang rapat. Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh
pemerintah, swasta, memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Perseroan.
Tabel Pertumbuhan Hotel Bintang dan
Non Bintang 2012 – 2015
Provinsi Banten

Distribusi Kamar per Kabupaten provinsi Banten
Tahun 2015

Kota Serang
7%

Kota
Kab.
Tangerang Pandeglang
Selatan
14%
14%

Kab. Tangerang
10%

Kota Cilegon
10%
Kota Tangerang
22%

Kab. Lebak
4%

kab. Serang
19%
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Sumber : BPS Banten – Oktober 2016

Pertumbuhan Hotel non bintang terjadi secara signifikan di tahun 2013, yaitu naik 10.6%
dibanding tahun 2012. Pertumbuhan hotel non bintang dalam kurun waktu 2012 -2015 adalah
18.43%, dengan hotel Bintang tumbuh 28.57%. Distribusi Kamar Kota Tangerang sekitar 21.63%
terhadap provinsi Banten. Tingkat Penghunian Kamar Provinsi Banten terlihat memiliki
kecenderungan meningkat, dimana hotel bintang memiliki Tingkat Penghunian Kamar yang lebih
baik dibandingkan hotel non bintang. Pada tahun 2015, Tingkat Penghunian Kamar hotel
berbintang mencapai 57.31%, hotel non bintang sebesar 45.58%.

Gambar. Tingkat Penghunian Kamar Provinsi Banten 2012 - 2015

Sumber : BPS Banten – Oktober 2016
Gambar : Pasokan Hotel Berbintang
Di Kota Tangerang Tahun 2015

Sumber : BPS Kota Tangerang – Oktober 2016
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Cepu
Cepu dikenal sebagai kota minyak, merupakan daerah bersejarah di dunia perminyakan
Indonesia, dimana konsesi tambang-tambang minyak di Kabupaten Blora diperkirakan sebagai
berikut: 1). Konsesi tambang minyak Panolan (Cepu); 2). Konsesi tambang minyak Jepon; 3).
Konsesi tambang minyak Nglobo, 4). Konsesi tambang minyak Banyubang, 5). Konsesi tambang
minyak Trembes, Di konsesi Trembes ini terdapat 2 lokasi lapangan yaitu: - Lapangan Trembes
dan Lapangan Kluwih 6). Konsesi lapangan minyak Metes 7). Konsesi lapangan minyak Ngiono
dan 8). Konsesi tambang minyak Ngapus 9. Konsesi tambang minyak milik NKPM
Perseroan membangun hotel di Cepu sejalan dengan program pemerintah meningkatkan sektor
industri gas dan minyak di Cepu. Aktifitas pertambangan minyak merupakan magnet dalam
pembangunan hotel di Cepu, Blora dalam menyediakan akomodasi penginapan. Terdapat 36
hotel di Kabupaten Blora, dari bintang kelas 1 sampai dengan hotel berbintang 5. Kondisi ini
memunculkan persaingan yang cukup ketat. Dalam menghadapi persaingan perseroan
membangun hotel bintang 3, dengan nama Arum Cepu sehingga perseroan memiliki cakupan
segmentasi pasar yang luas.

Sumber : BPS – Jawa Tengah, November 2016
Di masa mendatang selain aktifitas pertambangan minyak yang masih menjadi lokomotif
kunjungan ke Cepu, juga adanya rencana pemerintah membangun ladang gas di lapangan
Jambaran-Tiung Biru dimana proyek konstruksi belum dilakukan. Lapangan gas ini merupakan
proyek Pertamina berpartner dengan Exxonmobil dan BUMD.
Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan kunjungan di Kecamatan Cepu, kabupaten Blora,
selain mengandalkan aktifitas pertambangan minyak dan gas, maka pemerintah daerah secara
serius menggarap pariwisata. Pemkab di masa mendatang akan mengundang konsultan yang
pernah menggarap potensi wisata di Kementerian Pariwisata untuk datang ke Blora.
Pengembangan pariwisata secara langsung berpengaruh terhadap tingkat hunian hotel.
Cepu memiliki letak yang strategis, persimpangan kota kota lain seperti Ngawi, Bojonegoro,
Tuban, Blora, Rembang, jalan yang menghubungkan Surabaya – Purwodadi – Semarang.
Aksesibilitas menuju cepu, Blora selain jalan darat, juga dapat menggunakan Kereta. Selain itu
pemerintah daerah pada saat ini melakukan upaya mengaktifkan bandara Ngloram. Beberapa
potensi pariwisata Daerah Cepu, Blora yang bisa dikembangkan antara lain : Goa Terawang yang
eksotis, Waduk Bentolo, Pemandian Sayuran, Waduk Tempuran, Loko Tour Kereta Tua,
Agrowisata Temanjang, Gunung Manggir, Object Wisata Geologi, Waduk Greneng, dan Bukit
Pancu.

Yogyakarta
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Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat berbagai predikat yaitu sebagai Kota Perjuangan,
Kota Budaya, Kota Pendidikan, maupun Kota Wisata. Yogyakarta identik sebagai kota budaya
dan kota pendidikan. Yogyakarta memiliki destinasi wisata yang sangat banyak dan beragam.
Beberapa destinasi wisata yang ada bahkan sudah sangat mendunia bagi para wisatawan
mancanegara.
Keraton Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan, pusat kegiatan dan pengembangan
kebudayaan tradisi yang adiluhung, sering menyelenggarakan bermacam upacara tradisional,
seperti Sekaten, Grebeg, Siraman Pusaka Keraton, maupun Siraman Kereta Kencana. Pura
Pakualaman merupakan istana kadipaten yang terletak di sebelah timur Keraton Yogyakarta.
Taman Sari yang mensisakan jejak kejayaan Keraton Yogyakarta, Tugu Jogja merupakan tetenger
(landmark) yang telah berumur sekitar 3 abad. Makam Imogiri adalah makam raja-raja beserta
kerabat Keraton Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Selain bangunan cagar budaya yang
berkaitan dengan Kasultanan Yogyakarta, terdapat juga beberapa bangunan candi. Candi
Prambanan Candi Keraton Ratu, Candi Sambisari dan Candi Borobudur - dimana candi
Borobudur merupakan salah satu dari 10 lokasi prioritas Pariwisata Indonesia - . sementara itu
kunjungan wisatawan Mancanegara ke Candi Borobudur diproyeksikan oleh Kementerian
Pariwisata (Mei 2016) di tahun 2019 mencapai 2,000,000 (dua juta) orang.
Gunung Merapi, memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menyaksikan sisa bekas
erupsi. Gunung purba Nglanggeran, yang aktif pada 70 juta tahun silam menawarkan keunikan
bentang alam yang tersusun dari material vulkanik tua. Goa Pindul, menawarkan penelusuran
goa sepanjang 300 meter dengan menggunakan alat pelampung. Goa Cerme, didalamnya
terdapat stalagtit dan stalagmit yang indah, serta aliran air yang jernih dan dingin. Goa Kalisuci,
menawarkan kegiatan cavetubing, yakni kegiatan yang memadukan rafting (olahraga arus deras)
dengan caving (olahraga susur goa).
Yogyakarta juga menawarkan keindahan wisata pantainya. Pantai Parangtritis (Pantai Selatan),
terkenal dengan keindahan alamnya dan mitos tentang Ratu Pantai Selatan, serta fenomena
alam gumuk pasir yang langka, yang hanya ditemukan di dua negara, yaitu Meksiko dan
Indonesia. Pantai Baron, merupakan muara sungai bawah tanah. Pantai Kukup, memiliki karang
ridge yang indah dan beranekaragam ikan hias. Pantai Krakal, memiliki bentangan pasir putih
dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Sundak, memiliki panorama yang indah
merupakan tempat berkemah dan kegiatan offroad. Pantai Sadeng, merupakan pelabuhan
perikanan satu-satunya yang ada di Yogyakarta, dan terdapat Telaga Suling yang konon diyakini
sebagai muara Sungai Bengawan Solo purba. Pantai Siung, terdapat bukit kapur (karsts) yang
sering digunakan untuk kegiatan panjat tebing bertaraf internasional. Pantai Wediombo, pantai
yang relatif masih alami, dikelilingi oleh bukit-bukit kapur yang menjadikan pemandangan yang
mempesona.
Yogyakarta juga memiliki pariwisata agrowisata seperti agrowisata perkebunan buah naga,
agrowisata Salak Pondoh, Perkebunan Plasma Nutfah Pisang. Yogyakarta juga memiliki potensi
wisata kuliner. Keanekaragaman makanan khas Yogyakarta menjadikan Yogyakarta menjadi
destinasi favorit bagi pencinta wisata kuliner. Yogyakarta juga sebagai pusat industri kerajinan,
industri skala rumah tangga maupun industri menengah yang memproduksi barang-barang seni
dan kerajinan tangan. Kawasan industri perak Kotagede merupakan pusat kerajinan perak yang
terkenal. Desa Wisata Manding merupakan sentra pembuatan kerajinan dari kulit, Desa Wisata
Kasongan produksi kerajinan keramik dan aneka produk gerabah lainnya. Desa Wisata Bobung
merupakan pengrajin batik kayu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah
menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama.
Yogyakarta menawarkan kelengkapan sebagai daerah kunjungan bukan hanya semata sebagai
lokasi pariwisata, namun juga sebagai pusat kebudayaan dan Pendidikan serta wisata
pertemuan, perjalan insentif, konferensi dan pameran (Meeting, Incentive, Convention dan
Exhibiton (MICE))
Pada tahun 2016 diperkirakan 4,500,000 wisatawan baik mancanegara maupun nusantara
berkunjungan ke Yogyakarta. Dinas Pariwisata Yogyakarta menargetkan kenaikan kunjungan baik
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wisatawan nusantara maupun mancanegara 5 – 10% setiap tahunnya, target ini sering
terlampaui dimana di tahun 2014 – 2016, kunjungan lebih dari 15% per tahunnya.

Sumber : Dinas Pariwisata Yogyakarta, Agustus 2016, Perseroan - Diolah
Meningkatnya daya tarik Yogyakarta, sebagai daerah kunjungan membuat investasi akomodasi
hotel meningkat. Petumbuhan hotel mengalami akselerasi yang cepat dengan pertumbuhan
hotel dari tahun 2014 ke 2015 tumbuh lebih dari 20.3% dan dari 2015 ke 2016 tumbuh 33.7%
untuk hotel berbintang, sementara pertumbuhan hotel non bintang relative stagnan dalam
kurun waktu 2014 – 2016. Kondisi ini meningkatkan persaingan yang berdampak pada
penurunan Tingkat Penghunian Kamar, diakibatkan oleh tambahan pasokan kamar, meskipun
terjadi kenaikan jumlah kunjungan. Kondisi ini diantisipasi oleh pemerintah daerah yogyakarta
dengan mengeluarkan moratorium kebijakan pengendalian pembangunan hotel yang
dituangkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 77, Tahun 2013, yang berakhir di Desember
2016, dan diperpanjang sampai dengan Desember 2017 dan direncanakan diperpanjang sampai
dengan 2019. Meskipun demikian moratorium tidak dilakukan di kabupaten lainnya seperti
Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul.
Pasokan hotel dan Tingkat Penghunian Kamar hotel berbintang dan non bintang 2014 - 2016
Deskripsi
Jumlah hotel
- Berbintang
- Non bintang
Jumlah kamar
- Berbintang
- Non bintang
Tingkat Penghunian Kamar
- Berbintang
- Non bintang

2014

2015

74
1,071

89
1,076

7,101
13,683

8,763
13,831

57.3%
33.7%

59.4%
27.0%

%

2016

%

20.3%
0.5%

119
1,067

33.7%
-0.8%

23.4%
1.1%

11,170
13,674

27.5%
-1.1%

56.3%
26.8%

Sumber : PHRI, BPS, perseroan – diolah Perseroan
Dibangunnya bandar udara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kulon Progo yang diperkirakan selesai di tahun 2019 – akan meningkatkan jumlah wisatawan yang
berkunjung ke Yogyakarta. Kapasitas bandara baru di tahun pertama diperkirakan mencapai 15
juta penumpang. Pada saat ini, jumlah penumpang bandara yang masuk ke Adisutjipto sekitar
6,4 juta orang dalam setahunnya, sehingga memerlukan bandara baru dengan kapasitas yang
lebih besar. Untuk mendukung destinasi wisata Borobudur, maka dakan dibangun tol Bawean –
Yogyakarta, sehingga diharapkan dengan selesainya jalan tol ini dapat meningkatkan kunjungan
ke Yogyakarta. Kombinasi antara moratorium, pembangunan pariwisata berbasis budaya, dan
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terselesaikannya bandara baru, maka diharapkan terjadinya peningkatan penghunian kamar di
masa mendatang.
Tingkat Penghunian Kamar hotel berbintang di Yogyakarta memiliki tingkat yang lebih baik
dibandingkan dengan hotel non berbintang. Berikut disajikan pasokan hotel di Yogyakarta
berdasarkan klasifikasi bintang di tahun 2015, dimana didominasi oleh hotel bintang 3 dan 4.
Berdasarkan peluang bisnis dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke Yogyakarta, dimana
hotel berbintang memiliki tingkat penghunian yang lebih baik dibandingkan non bintang dengan
dominasi hotel berbintang 3 ke atas, maka Perseroan berencana membangun hotel Bintang 3.
Gambar : Pasokan Hotel Berbintang
Di Yogyakarta Tahun 2015

Sumber : Biro Pusat Statistik – November 2016

Medan
Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya,
merupakan pintu gerbang Indonesia di bagian barat. Secara geografis, Kota Medan memiliki
kedudukan strategis sebab bagian utara berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga
relatif dekat dengan kota-kota ataupun negara yang lebih maju seperti Pulau Penang, Malaysia,
Singapura. Sebagai daerah yang berada di pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka, maka kota
Medan menjadi pintu masuk kegiatan perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik
maupun luar negeri. Medan sebagai kota metropolitan mampu berperan dalam lingkup
internasional maupun nasional. Sebagai ibukota provinsi Sumatera Utara, kota Medan
merupakan pusat hampir segala aktivitas baik di bidang politik, perekenomian dan social budaya
lingkup Sumatera Utara. Kota Medan banyak dikunjungi wisatawan yang transit untuk menuju
Danau Toba, Pulau samosir dan Brastagi, serta tujuan luar negeri seperti Penang. Sementara itu
Danau Toba merupakan salah satu dari 10 destinasi prioritas kementerian Pariwisata Indonesia.
Provinsi Sumatera Utara sebagai provinsi dengan skala perekonomian terbesar ke-6 di Indonesia
pada dasarnya hanya bertumpu pada beberapa kota/kabupaten saja sehingga memiliki potensi
pengembangan masih cukup luas. Pengembangan perekonomian baru di Sumatera Utara
diarahkan sesuai dengan potensi lokal, yaitu CPO, kopi dan karet. Kawasan yang rencananya
dikembangkan diantaranya adalah kawasan Mebidangro, kawasan Batu Bara, Kawasan Geopark
Kaldera Toba, kawasan agropolitan dataran tinggi, kawasan minapolitan dan kawasan Nias.
Keseluruhan kawasan ini tertuang di dalam rencana pembangunan sentra ekonomi Sumatera
Utara 2016-2036. Kota Medan sebagai jantung perekonomian Sumatera Utara memiliki
performa perekonomian yang cukup kuat lebih kuat dibanding Jakarta dan Surabaya (Bank
Indonesia – Mei 2016).
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara dan Kota Medan yang kuat, yang didorong oleh
pertumbuhan di sector perkebunan, membuat Medan semakin terbuka berinteraksi dengan
negara lain, sehingga membuka peluang masuknya pengunjung mancanegara, baik yang
memiliki berkepentingan berbisnis, berwisata, ataupun konferensi. Kota Medan merupakan
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pintu gerbang bagi wisatawan baik nusantara maupun mancanegara, investor baik dalam negeri
maupun luarnegeri seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia.
Dengan dipindahnya Bandara Polonia yang berada dipusat kota Medan menjadi Bandara
Intenasional Kualanamu di Deli Serdang yang memiliki fasilitas lengkap dan bertaraf
internasional merupakan akses untuk meningkatkan para pendatang menuju kota Medan
terutama bagi para pebisnis dan investor asing. Dan mendukung perkembangan kota medan
sebagai pusat perekonomian dan bisnis di Sumatera Utara. Mengantisipasi hal ini maka Medan
memerlukan adanya fasilitas pendukung akomodasi hotel, yang memiliki fasilitas yang lengkap
seperti ruang pertemuan, ruang sidang dan sebagainya.
Jumlah hotel dan jumlah kamar di Kota Medan 2011 - 2015

Sumber : BPS Sumetera Utara – November 2016
Dari tahun 2011 sampai dengan 2015, pasokan hotel di kota Medan hanya tumbuh 1.7% dengan
pertumbuhan jumlah kamar 25.3%. hotel masih didominasi oleh bintang 3 ke bawah, pasokan
hotel bintang 4 dan 5, hanya 3% dan 7% dari total hotel.
Tingkat Penghunian Kamar Kota Medan
berdasarkan Klasifikasi Bintang Tahun 2015

Sejak tahun 2013 Tingkat Penghunian Kamar mengalami kenaikan kota Medan, dengan Tingkat
Penghunian Kamar hotel Bintang 4 dan 5 di atas 80%. Hal ini sejalan dengan membaiknya
perekenomian Sumateara Utara, dampak dari mulai membaiknya harga Komoditas. Pasokan
hotel yang relative tidak tumbuh membuat berkurangnya persaingan. Wisatawan nusantara
cenderung menginap di hotel non bintang. Sementara wisatawan asing, cenderung menginap di
hotel bintang 4 dan 5. Minimnya hotel bintang 4 dan 5 dimana hanya 3% dari total hotel di tahun
2015 dan kebutuhan Ruang sidang dan pertemuan, membuat hotel bintang 4 dan 5 memiliki
tingkat Penghunian di atas 80%. Kondisi yang sama juga terjadi di seluruh Sumarera Utara,
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dimana hotel bintang 4 dan 5 memiliki Tingkat Penghunian Kamar di atas 65%. Secara umum
hotel bintang 4 dan 5 memiliki Tingat Penghunian yang lebiih baik dibanding lainnya.

Sumber : BPS – Sumatera Utara – November 2016
Kombinasi antara pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan membaiknya harga komoditas,
minimnya pasokan hotel bintang 4 dan 5, kebutuhan Medan akan ruang sidang yang dapat
digunakan sebagai ruang konferensi ataupun rapat (meeting) baik yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah maupun swasta, dan tingkat Penghunian Kamar di yang tinggi untuk hotel
bintang 4 dan 5, maka Perseroan berencana membangun hotel bintang 5 di Medan lengkap
dengan segala fasilitasnya.

Restoran
Perkembangan bisnis kuliner saat ini semakin masif seiring dengan meningkatnya populasi kelas
menengah dan belanja konsumen. Telah terjadi pergeseran kecenderungan (Trend) di mana
semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan makan di restoran. Kegiatan
makan di restoran dimanfaatkan sebagai bagian dari aktivitas sosial, datang bersama teman,
rekan bisnis, atau keluarga. Media sosial, juga memiliki peranan yang penting dalam
perkembangan restoran karena hampir semua orang membagi pengalaman bersantap di
restoran pada situs media sosial populer seperti Instagram, Facebook, Twitter, line, dan Path.
Kebiasaan makan di restoran ini juga ditopang dengan pertumbuhan restoran kelas menengah
dan atas.
Proporsi penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan akan meningkat menjadi 71% pada
tahun 2030 dari 53% di tahun 2012. Kota baru akan dibangun, membantu meningkatkan
persentase sumbangan terhadap PDB dari 74% di tahun 2012 menjadi 86% di tahun 2030.
Produk makanan dan minuman diperkirakan tumbuh sebesar 5,2 persen per tahun hingga tahun
2030. Dimana belanja makanan dan minuman mencapai US$194 miliar di tahun 2030. Makanan
dan minuman merupakan pasar menarik, dimana pada tahun 2030, kategori pengeluaran
(Category spending) ke dua setelah Tabungan dan Investasi. Sementara itu, Sektor Restoran
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan produk makanan dan minuman dimana
diperkirakan pengeluaran untuk makan di restoran biasa dan restoran cepat saji akan menjadi
tiga kali lipat menjadi lebih dari US$ 30 miliar pada tahun 2030. Kategori Belanja konsumen
disajikan pada tabel dibawah ini.
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2030 P
($ billion)
Perumahan dan Utilitas

4.5%

2014

Transportasi
jumlah proyek Nilai proyek4.6%
jumlah proyek Nilai proyek
Telekomunikasi
403
460,1444.7%
822
508,607
Pakaian

5.0%

Makanan dan Minuman

5.2%

Barang Pribadi

5.3%

Pendidikan

6.0%

Perawatan Kesehatan

6.2%

Rekreasi

7.5%

Tabungan dan Investasi
0.0%

10.5%
2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

565
105
13
42
16
194
57
19
30
26

12.0%

Compounded Annual Growth (CAGR) 2010 - 2030

Sumber : McKinsey Global Institute – September 2012
Definisi Biro Pusat Statistik mengenai restoran berskala menengah besar adalah usaha dengan
omset penjualan paling sedikit Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dalam satu
tahun atau usaha dengan omset di bawah Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
dalam satu tahun, namun memiliki badan hukum berupa Perusahaan Terbatas (PT). Data BPS
(Desember 2015), untuk usaha restoran menengah besar di seluruh Indonesia, berdasarkan
lokasi usaha, maka 54,57% berada di kawasan pertokoan atau perkantoran, hanya 15,71% di
lokasi obyek wisata. Untuk jenis makanan utama yang disajikan 54,55% menyajikan makanan
khas Indonesia, masakan Amerika atau Eropa (22,43%), masakan China (10,69%) lainnya sebesar
(12,33%). Rata-rata tamu per hari di Indonesia sebanyak 227 orang, sementara di Jakarta ratarata tamu per hari sebanyak 245 orang.

Gambar : persentase Restoran skala menengah besar
DKI Jakarta vs Indonesia tahun 2015

Gambar : persentase berdasarkan
jenis makanan utama yang disajikan
di DKI Jakarta tahun 2015

Sumber : BPS – Desember 2016
Gambar di atas memperlihatkan bahwa peranan restoran makanan sekala menengah besar
mulai berkembang di 10 tahun terakhir. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia,
meningkatnya belanja konsumen dan perubahan gaya hidup. Masyarakat indonesia lebih
menyukai makanan minuman lokal.
Peluang pasar yang besar dan berbekal pengalaman mengelola restoran di hotel hotel yang
dimiliki Perseroan, maka Perseroan melalui entitas anak PT Dream Food, mengembangkan bisnis
restoran. Melalui perencanaan yang matang, dengan pengkajian marketing dengan strateginya,
PT Dream Food memasuki pasar menengah ke atas dengan konsep restoran: upscale casual
dining dan casual dining restoran, menawarkan hidangan dengan cita rasa khas Indonesia
(“Taste of Nusantara”). Konsep upscale casual dining merupakan restoran dengan konsep semi
fine dining, dengan memilih lokasi di area-area premium, pada tahun 2017, akan di buka 2
restoran termasuk di Nifarro Park, ITS Tower, Lobby, Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta
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(tahap perencanaan pembangunan).
Sementara itu Konsep casual dining restoran berlokasi di area strategis ataupun mal – yang
memiliki target pasar menengah atas. Pemilihan lokasi di mal itu sendiri didasarkan pada riset
Jones Lang LaSalle (2016), dimana permintaan Food and beverage di mal tertinggi baru
kemudian fashion. Konsep ini menawarkan konsep all day dining dengan suasana yang lebih
santai, dengan harga yang terjangkau. Pada tahun 2017 direncanakan dibuka 3 outlet selain yang
telah ada di Essence Darmawangsa Apartment, Eminence Tower 2, Lobby, Jalan Darmawangsa X
No. 86, Jakarta.
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X.

EKUITAS

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi,
Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh Akuntan Emanuel H. Pranadjaja, CA, CPA, dengan
pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, dengan penekanan suatu hal
terhadap penerapan PSAK 25 (Revisi 2013): “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Kesalahan”,penerapan awal PSAK 24 (revisi 2015): “Imbalan Kerja”, dan PSAK 46 (Revisi 2014):
”Pajak Penghasilan” yang menyebabkan penyajian kembali laporan konsolidasian tanggal 31
Desember 2015, 2014 dan 1 Januari 2014/21 Desember 2013, dalam laporannya tertanggal 19 Mei
2017, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra Suheri & Rekan yang ditandatangani oleh Drs.
Baktizar BM, MM, CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian sehubungan dengan tidak
diperhitungkannya imbalan kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam laporannya tertanggal 7
Juni 2016, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak Pada tanggal 31
Desember 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indra, Sumijono & Rekan yang
ditandatangani oleh Drs. Baktizar BM, MM, CA, CPA dengan pendapat wajar dengan pengecualian
sehubungan dengan tidak diperhitungkannya imbalan kerja atas laporan keuangan tersebut, dalam
laporannya tertanggal 9 Oktober 2015, serta penekanan suatu hal terhadap indikasi adanya
ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup
untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)- NETO
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK
Modal Saham - nilai nominal
Rp1.000.000 per saham Modal
dasar - 200.000 lembar saham pada
tahun 2016, 2015 dan 80.000
lembar saham pada tahun 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh
– 200.000 lembar saham pada
tahun 2016, 2015 dan 40.000
lembar saham pada tahun 2014
Defisit
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Ekuitas)- Neto
yang Dapat Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
KEPENTINGAN NON PENGENDALI
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) –
NETO

2016

31 Desember
2015*

2014*

200.000
(104.124)

200.000
(71.964)

40.000
(42.223)

95.876
(615)

128.036
584

(2.223)
2.653

95.261

128.620

430

Terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan setelah Laporan
Keuangan.
- Struktur permodalan Perseroan telah mengalami perubahan, terkahir berdasarkan Keputusan
Rapat Umum Luar Biasa tanggal 17 Februari 2017 dengan Akta no. 120 , yang dibuat dihadapan
Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Nomor : AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0026009.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017,
serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0086845 tanggal 24 Februari
2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24
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Februari 2017; dan (ii) Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0086848 tanggal 24 Februari 2017 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, Perubahan
tersebut mencakup hal – hal dibawah ini:
STRUKTUR PERMODALAN
Modal Dasar

:

Rp. 1.896.000.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan
puluh enam miliar Rupiah) yang terdiri dari 18.960.000.000
(delapan belas miliiar sembilan ratus enam puluh juta) saham,
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100,00
(seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor

:

Rp.474.000.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar
Rupiah) yang terdiri dari 4.740.000.000 (empat miliar tujuh ratus
empat puluh juta) saham.

SUSUNAN PEMEGANG SAHAM
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 120
tanggal 17 Februari 2017, yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
Selatan, maka susunan pemegang saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut:

XI.

Pemegang Saham

PT Saligading Bersama

Jumlah Saham

Nilai Nominal
(Rp,00)

Prosentase
(%)

4.692.600.000

469.260.000.000

99,00

Adrian Bramantyo

23.700.000

2.370.000.000

0,5

Laksmi Dyah Anggraini

23.700.000

2.370.000.000

0,5

Total

4.740.000.000

474.000.000.000

100,00

Rencana Penawaran Umum
Perseoan dengan ini melakukan Penawaran Umum sejumlah 474.000.000 (empat ratus tujuh puluh
empat juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah)
setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, dimana sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga
puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa atas nama dari Saham Yang
Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang
Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp112,- (seratus dua belas Rupiah) setiap
saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham
(”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp53.088.000.000,- (lima
puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta Rupiah).
Bersamaan dengan Penawaran Umum Saham Perdana, Perseroan akan menerbitkan saham baru
dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Bond (“MCB”) senilai
Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah) atau maksimal 711.000.000 (tujuh ratus sebelas
juta) lembar saham biasa atas nama pada Tanggal Penjatahan.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang
Ditawarkan dan program ESA dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan
Masyarakat akan menjadi sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan
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dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Program ESA dan
pelaksanaan konversi MCB.

Di bawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 setelah
memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:
TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016
Dalam jutaan Rupiah

Uraian
Posisi ekuitas menurut laporan keuangan
pada tanggal 31 Desember 2016
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31
Desember 2016, jika diasumsikan terjadi
pada tanggal tersebut:
Peningkatan modal ditempatkan dan
disetor penuh melalui konversi utang
pemegang saham dengan rindian : PT
Saligading
Bersama
sebesar
Rp271.260.000.000,
Adrian
Bramanto
sebesar 1.370.000.000 dan Laksmi Dyah
Anggraini sebesar 1.370.000.000
Penawaran Umum Perdana sejumlah
474.000.000 (empat ratus tujuh empat juta)
lembar saham dengan, dimana sebanyakbanyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta
lima ratus lima puluh ribu) lembar saham
biasa atas nama dari Saham Yang Ditawarkan
dialokasikan dalam rangka program ESA,
dengan Harga Penawaran Rp112,- per saham
setelah dikurangi estimasi biaya Penawaran
Umum yang ditanggung Perseroan dan harga
nominal Rp100,- setiap saham.
Pelaksanaan Konversi MCB
Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember
2016 setelah Penawaran Umum Perdana
Saham

Modal
Ditempatkan
dan Disetor
penuh
200.000

(104.124)

-

(615)

95.261

274.000

-

-

-

274.000

53.088

-

(6.250)

-

46.838

80.000
607.088

(104.124)

(5.250)

(615)

80.000
600.110

Defisit

Kepentingan
non
pengendali

Biaya
Emisi
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Jumlah
Ekuitas

XI. PERPAJAKAN
1. Pajak Penjualan Saham
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia No.14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Drektur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Pebruari 1995 perihal “Pengenaan Pajak
Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” telah diatur sebagai berikut :
1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi
penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah
bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan
oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan
transaksi penjualan saham.
2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final
sebesar 0,50% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran
Umum Perdana; Penyetoran tambahan pajak penghasilan final dilakukan oleh Perseroan
atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan
setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
3) Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan
pajak penghasilan final diatas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan
atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan
tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UndangUndang No. 36 Tahun 2008.
2. Pajak Penghasilan Atas Dividen
Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun
2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang
No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang
diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha
yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek
Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:
•
•

Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen
paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009
tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan
Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”
penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri
Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang
tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.
Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36 Tahun 2008 jo. Peraturan
Pemerintah No.19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan sebesar 10% (sepuluh
persen) dan bersifat final.
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Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap)
yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut
dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto
sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36
Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak
yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula
dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas
yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen
saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada
mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi
ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda,sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.
Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B,maka
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara
Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan
PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan
Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:
1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan
melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham
atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain
bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di
negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di
negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
• Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
• Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
• Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai
Wajib Pajak;
• Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
• Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau
pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara
dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama
pejabat dimaksud.
Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka
sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah
dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan
sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari
penghasilan.
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Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan
(PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan
telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan
peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan
Anak Perusahaan memiliki tunggakan pajak dengan rincian sebagai berikut:
- Perseroan
Tunggakan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan : Pasal 4 ayat 2, Pasal 21, Pasal 22
dan Pasal 23 serta Pajak Hotel dan Restoran, Pajak lainnya seluruhnya Rp4.001,-juta.
- Anak Perusahaan
Tunggakan pajak terkait dengan Pajak Penghasilan : Pasal 4 ayat 2, Pasal 21 dan Pasal
23 serta Pajak Hotel dan Restoran, Pajak lainnya seluruhnya Rp1.736,-juta.

Kewajiban Perpajakan Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan
(PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang
berlaku.
Kewajiban perpajakan Perseroan untuk tahun fiskal 2015 atas PPh 21, PPh 23, PPh pasal
29, PB 1 dan PPN telah dipenuhi oleh Perseroan. Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan
untuk tahun fiskal 2015, telah dibayarkan pada masa penyampaian SPT pada bulan April
2016 dengan demikian Perseroan tidak memiliki kewajiban perpajakan lagi (nihil).
Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan
ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan
Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai
Hubungan Istimewa..
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK
BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT
PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM
YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
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XII.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai
pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan
berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana
Perseroan mencatatkan saldo laba ditahan positif dan setelah dikurangi dengan cadangan
berdasarkan UUPT.
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham
Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham
lama , yaitu antara lain:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
c. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan termasuk hak atas Dividen
Kas.
Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas sekurang-kurangnya sekali dalam
setahun. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun
buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa
mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.
Mulai tahun buku 2017, manajemen Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas
sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan setiap tahunnya.
Dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka
mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang merugikan pemegang saham
sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.
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XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek
Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perseroan No. 58 tanggal 14 Maret 2017 juncto Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Efek Penawaran Umum Perseroan No.168 tanggal 28 April 2017, juncto
Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Perseroan No.124 tanggal 9 Mei 2017, Juncto Addendum
Perjanjian Penjaminan Emisi Perseroan No.103 tanggal 9 Juni 2017, keempatnya dibuat di hadapan
Hasbullah Abdul Rasyid, SH.,MKn., Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Efek yang namanya
disebut dibawah ini, secara sendiri-sendiri menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual
saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masingmasing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah
yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yaitu sebesar 474.000.000 (empat ratus tujuhpuluh
empat juta) saham biasa atas nama termasuk pelaksanaan ESA, yang merupakan saham baru
Perseroan dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawan
sebesar Rp112,-(seratus dua belas Rupiah) setiap lembar saham, untuk mengikat diri untuk membeli
sisa saham yang tidak habis terjual pada Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa
Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.
Dengan dilaksanakannya konversi MCB bersamaan dengan terjualnya seluruh Saham Yang
Ditawarkan dan program ESA dalam Penawaran Umum Saham Perdana ini, persentase kepemilikan
Masyarakat akan menjadi sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan
dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham Perdana, Program ESA dan
pelaksanaan konversi MCB,.
Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang
mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh
para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran
Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :
No.

Penjamin Emisi Efek

(jumlah saham)

Porsi Penjaminan
(Jumlah Rupiah)

%

Penjamin Pelaksana Emisi Saham
1.

PT Erdikha Elit Sekuritas

112.960.000

12.651.520.000

23,83

2. PT Sinarmas Sekuritas
360.740.000
40.402.880.000
76,11
Penjamin Emisi Saham
11.200.000
3. PT Jasa Utama Capital Sekuritas
100.000
0,02
11.200.000
4. PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
100.000
0,02
11.200.000
5. PT Lotus Andalan Sekuritas
100.000
0,02
Total
474.000.000
53.088.000.000
100,00
Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan
tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun
1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.
B. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana
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Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara
Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil
penawaran awal (bookbuilding) pada tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017.
Berdasarkan hasil bookbuilding, dengan kisaran harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) sampai
dengan Rp160,- (seratus enam puluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil
bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan
penjajakan kepada para investor, ditetapkan harga penawaran sebesar Rp112,-(seratus dua belas
Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan dari investor
Kinerja keuangan Perseroan;
Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari perusahaan publik dengan
industri yang sama yang tercatat di BEI.
7. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.
Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini harga Saham Perseroan
akan terus berada diatas. Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus
berkembang secara aktif di BEI.
PENENTUAN HARGA SAHAM TERSEBUT DIATAS TELAH DIBUAT SECARA WAJAR OLEH PERSEROAN
DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
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XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum
ini adalah sebagai berikut :
1.

Akuntan Publik

Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Palma Tower Lantai 18
Palma Tower Lantai 18
Jl. RA Kartini II-5 Kv.06
TB Simatupang, Jakarta Selatan
No. STTD
No.193/BL/STTD-AP/2012
Tanggal STTD
27 Januari 2012
Keanggotaan Asosiasi
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1731
Surat Penunjukan
No.MABA-OUT/OUT/DIR/17/III/016 tertanggal 15 Maret 2017
Pedoman Kerja
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar
Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah Melakukan
audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit
agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang
material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang
diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti
pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal Selama 3 Tahun Terakhir
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2.

Perusahaan

Kegiatan

Tahun

PT Sillo Maritime Perdana Tbk

IPO

2016

PT Kino Indonesia Tbk
PT Anabatic Technologies Tbk
PT Garuda Metalindo Tbk
PT Graha Layar Prima Tbk
PT Blue Bird Tbk
PT Soechi Line Tbk
PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk

IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO

2015
2015
2015
2015
2014
2014
2013

Notaris

No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn
Gedung THE H Tower 20th Floor Suite A
Jalan HR. Rasuna Said Kav.C20-21 Kuningan
Jakarta Selatan 12940 - Indonesia
322/BL/STTD-N/2010
28 Juni 2010
Ikatan Notaris Indonesia No: 014 tanggal 20 Januari 2010
No.MABA-OUT/DIR/17/III/015 tanggal 15 Maret 2017
Pernyataan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang
Jawaban Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
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Pengalaman kerja Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH., MKn. di bidang Pasar Modal untuk 3
(tiga) tahun terakhir adalah:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Perusahaan
PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk
PT ALAKASA INDUSTRINDO Tbk
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk
PT DEEMADE KARYA INDONESIA Tbk
PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk
PT GARDA TUJUH BUANA Tbk
PT GOLDEN RETAILINDO Tbk
PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk
PT VICTORIA INSURANCE Tbk
PT VICTORIA INVESTAMA Tbk
PT EUREKA PRIMA JAKARTA Tbk
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk
PT CENTRATAMA TELEKOMUNIKASI
INDONESIA Tbk
PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk

15

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk

16

PT MEDIA KOMUNIKASI NUSANTARA
KORPORINDO Tbk

17

PT VICTORIA INSURANCE Tbk

18

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

19

PT TIPHONE MOBILE INDONESIA Tbk

20

PT VICTORIA INVESTAMA Tbk

21

PT GARDA TUJUH BUANA Tbk

22

PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk d/h
PT HD FINANCE Tbk

23

PT CENTRINE ONLINE Tbk

Kegiatan
Penawaran Umum
Perdana/IPO
Rapat Umum
Pemegang Saham
Penawaran Umum
Terbatas
Rapat Umum
Pemegang Saham
Pemawaran Umum
Terbatas
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Obligasi Berkelanjutan I
Tahap II
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Penawaran Umum
Perdana/IPO
Penawaran Umum
Terbatas
Obligasi Berkelanjutan I
Tahap I
Rapat Umum
Pemegang saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham
Rapat Umum
Pemegang Saham

Tahun
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2013
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3.

24

PT LAGUNA CIPTA GRIYA Tbk

25

PT GARDA TUJUH BUANA Tbk

Konsultan Hukum

Penawaran Umum
Terbatas
Rapat Umum
Pemegang Saham

2013
2013

SHM Partnership
Granadi Building, North Wing, 7th floor
Jl.H.R.Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
: 475/PM/STTD-KH/2003
: 3 Februari 2003

No. STTD
Tanggal STTD
No. Anggota HKHPM
Pedoman Kerja

: 200231
: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang pasar modal dan Standar Pemeriksaan Hukum dan
Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan HKHPM Nomor: KEP.01/HKHPM/2005
tanggal 18 Februari 2005 juncto Keputusan HKHPM Nomor:
KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012

Surat Penunjukan

: 326/XI/shmp/ltr/2016 tanggal 21 November 2016

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah
melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar
Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum
atas fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan
Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas
dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.
Profesi Penunjang Pasar Modal
dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik
secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.
Riwayat/Pengalaman pekerjaan di Pasar Modal selama 3 tahun terakhir diantaranya sebagai
berikut:
No.

Nama Emiten

Tahun

1.

PT Siantar Top Tbk

2013

2.

PT Tri Banyan Tirta Tbk

2013

3.

PT Trans Power Marine Tbk

2013

4.

PT Sri Rejeki Isman Tbk

2013

5.

PT Siantar Top Tbk

2014

6.

PT Indosurya Net Asset Management

2014

7.

PT Centris Multipersada Pratama Tbk

2014

8.

PT Perdana Gapura Prima Tbk

2016

9.

PT Impact Pratama Industri Tbk

2016

Kegiatan
Obligasi berkelanjutan I Tahap I
Penawaran Umum Saham Terbatas
I
Penawaran Umum Perdana Saham
Pengambilalihan Saham
Perusahaan Afiliasi
Obligasi berkelanjutan I Tahap II
Pembubaran Reksa Dana
Transaksi Material dan Transaksi
Afiliasi
Pengambilalihan Saham
Perusahaan Afiliasi
Penerbitan MTN Dalam Rangka
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Penerbitan Reksa Dana

5.

10.

PT Danakita Investama

2016

11.

PT Net Asset Management

2016

12.

PT Metro Permata Raya

2017

Pembentukan Reksa Dana
Campuran
Pembentukan Reksa Dana
Terproteksi
Penerbitan MTN Dalam Rangka
Penerbitan Reksa Dana

Biro Administrasi Efek

PT Datindo Entrycom
Puri Datindo-Wisma Sudirman
Jl. Jenderal Sudirman Kav 34
Jakarta
Surat Penunjukan
No. MABA-OUT/DIR/17/III/018 tertanggal 15 Maret 2017
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah
mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan
saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia
pada BAE.
Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak
memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya
pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai
dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan
menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi
penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran
Umum Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pengalaman Kerja di Bidang Pasar Modal Selama 3 Tahun Terakhir
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Perusahaan
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
PT Aneka Gas Industri Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Duta Intidaya Tbk
PT Graha Layar Prima Tbk
PT Bentoel Internasional Tbk
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk
PT Sillo Maritime Perdana Tbk
PT Cikarang Listrindo Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Bank Ganesha Tbk
PT Equity Development Investment Tbk
PT Mitra Pemuda Tbk
PT KINO Indonesia Tbk
PT ANTAM (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Bank Harda Internasional Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk

Kegiatan
IPO
IPO
IPO
IPO
Right Issue
Right Issue
Right Issue
IPO
IPO
Right Issue
IPO
Right Issue
IPO
IPO
Right Issue
Right Issue
IPO
Right Issue
Right Issue

Tahun
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
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20
21
22
23
24
25
26
27
28

PT Anabatic Technologies Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Mega Manunggal Property Tbk
PT Intan Baruprana Finance Tbk
PT Blue Bird Tbk
PT Mitrabara Adiperdana Tbk
PT Graha Layar Prima Tbk
PT Wijaya Karya Beton Tbk

IPO
Right Issue
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO
IPO

2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan baik secara langsung maupun
tidak langsung tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.
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XV.

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASI PERSEROAN
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk
(d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 DAN
1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h pt LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 DAN
1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

DAFTAR ISI

Halaman
Surat Pernyataan Direksi
Laporan Auditor Independen
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian .............…….……………….……………..…………….………

1-3

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian ….……………………………… 4 - 5
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian ..................………………………………….………………..

6-7

Laporan Arus Kas Konsolidasian ..............……………………………………………………..................

8

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian ..............………………………………......................... 9 - 86

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember

Catatan

2015
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

2016

1 Januari 2014/
2014
31 Desember 2013
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank

3.667.226.078

4.431.565.808

3.807.043.265

939.113.045

5.201.225.434

6.372.251.053

18.347.767

-

2e,7a
2f,8,12,17

1.828.388.428
6.331.934.400
3.027.882.048

557.235.110
1.563.796.171

1.706.663.928

-

2g,9
2q

10.360.430.733
-

3.012.826.169
98.109.622

3.388.324.276
532.340

38.151.494.461
-

30.417.087.121

16.035.783.933

8.920.911.576

39.090.607.506

470.861.401.995

471.757.191.841

396.477.034.353

123.729.731.051

115.583.334.600
3.191.000.000
49.305.500
964.131.929

121.666.668.000
36.585.500
3.707.501.791

36.296.250
531.311.261

17.152.000
561.245.068

Jumlah Aset Tidak Lancar

590.649.174.024

597.167.947.132

397.044.641.864

124.308.128.119

JUMLAH ASET

621.066.261.145

613.203.731.065

405.965.553.440

163.398.735.625

Piutang usaha - pihak ketiga
Piutang lain-lain
Pihak ketiga
Pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan beban
dibayar di muka
Pajak dibayar di muka

2d,2t,5,33
2t,6,12
17,33
2t,33

Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan
sebesar Rp 52.852.069.389
pada tanggal 31 Desember
2016, Rp 31.846.866.886
pada tanggal 31 Desember
2015, dan Rp 13.887.353.082
pada tanggal 31 Desember
2h,2i,2k,10
2014
12,17,25,36
Properti investasi - setelah
dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar
Rp 6.083.333.400 pada
2j,2k,11
tanggal 31 Desember 2016
12,17
Piutang pihak berelasi
2e,7b
Aset pajak tangguhan
2q,16d
Aset lain-lain
4

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

1

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember

Catatan

2015
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

2016

1 Januari 2014/
2014
31 Desember 2013
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

LIABILITAS DAN EKUITAS
(DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
LIABILITAS JANGKA PENDEK
2t,6,8,10,11
Utang bank jangka pendek
12,17,33,36
Utang usaha - pihak ketiga
2t,13,33
Utang lain-lain - pihak ketiga
2t,14,33
Beban masih harus dibayar
2t,15,33
Utang pajak
2q,16a
Pendapatan diterima di muka
Penyisihan untuk penggantian
perabot dan peralatan hotel
2l
Bagian liabilitas jangka panjang
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
2t,28,33
Utang bank
10,12,17,36
Utang pembiayaan konsumen
18
Utang sewa pembiayaan
2o,19
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

3.239.317.691
3.400.332.352
3.693.253.844
5.737.058.710
270.784.801

2.000.000.000
2.831.811.419
3.388.616.733
2.680.888.567
2.956.496.142
-

2.000.000.000
1.474.237.362
81.180.951
4.467.095.718
1.615.413.523
-

14.361.480
-

676.074.890

454.355.140

-

-

31.786.268.529
165.838.742
71.793.337

11.711.077.141
184.424.261
70.142.948

7.150.000.000
167.578.682
62.513.415

-

49.040.722.896

26.277.812.351

17.018.019.651

14.361.480

282.252.307.898
2.202.811.000
308.252.006

317.199.804.876
1.669.242.000
113.306.392

285.993.578.137
603.620.000
115.287.016

73.367.461.922
68.608.000
-

191.880.063.627
120.605.301
-

138.974.682.902
277.419.154
71.793.337

101.209.255.999
453.913.737
141.936.285

63.799.645.036
-

Jumlah Liabilitas Jangka
Panjang

476.764.039.832

458.306.248.661

388.517.591.174

137.235.714.958

JUMLAH LIABILITAS

525.804.762.728

484.584.061.012

405.535.610.825

137.250.076.438

LIABILITAS JANGKA PANJANG
2e,2t,7c
Utang pihak berelasi
21,33,36
Liabilitas imbalan kerja karyawan
2m,20,25
Liabilitas pajak tangguhan
2q,16d
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
2t,28,33
Utang bank
10,12,17,36
Utang pembiayaan konsumen
18
Utang sewa pembiayaan
2o,19

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014 DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31 Desember

EKUITAS (DEFISIENSI
EKUITAS) - NETO YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMILIK ENTITAS
INDUK
Modal saham - nilai nominal
Rp 1.000.000 per lembar
saham
Modal dasar - 200.000
lembar saham pada
tahun 2016 dan 2015
dan 80.000 lembar
saham pada tahun 2014
Modal ditempatkan dan
disetor penuh - 200.000
lembar saham pada
tahun 2016 dan 2015
dan 40.000 lembar
saham pada tahun 2014
Defisit

JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI
EKUITAS) - NETO
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS (DEFISIENSI
EKUITAS) - NETO

1 Januari 2014/
2014
31 Desember 2013
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Catatan

2016

21,36
22

200.000.000.000
(104.123.855.914)

200.000.000.000
(71.964.193.597)

40.000.000.000
(42.223.493.835)

40.000.000.000
(13.851.340.813)

95.876.144.086

128.035.806.403

(2.223.493.835)

26.148.659.187

Jumlah Ekuitas (Defisiensi
Ekuitas) - Neto Yang
Dapat Diatribusikan
Kepada Pemilik Entitas Induk
KEPENTINGAN NONPENGENDALI

2015
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

2b

(614.645.669)

583.863.650

2.653.436.450

-

95.261.498.417

128.619.670.053

429.942.615

26.148.659.187

621.066.261.145

613.203.731.065

405.965.553.440

163.398.735.625

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2016

2015
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

2014
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

PENDAPATAN DEPARTEMENTAL

2n,23

54.621.344.975

52.867.928.258

22.536.323.360

BEBAN DEPARTEMENTAL

2n,24

26.566.906.704

26.987.909.942

15.278.553.341

28.054.438.271

25.880.018.316

7.257.770.019

25.109.159.887
6.451.846.901
5.573.921.366
1.471.943.269

25.626.757.061
6.843.732.242
5.351.519.753
1.533.028.505

16.916.386.120
7.988.501.700
3.415.568.893
272.416.080

38.606.871.423

39.355.037.561

28.592.872.793

(10.552.433.152 )

(13.475.019.245)

(21.335.102.774)

(22.293.902.946 )
(6.083.333.400 )
(1.020.158.963 )
6.799.104.000
(148.228.562 )

(14.512.344.132)
(1.842.555.798)
(1.144.500.000)
66.607.455
(1.558.613.716)

(10.511.970.946)
(194.834.282)
110.638.794
2.798.792.420
(931.867.370)

Jumlah Beban Lain-lain - Bersih

(22.746.519.871 )

(18.991.406.191)

(8.729.241.384)

RUGI SEBELUM MANFAAT (BEBAN)
PAJAK TANGGUHAN

(33.298.953.023 )

(32.466.425.436)

(30.064.344.158)

LABA KOTOR
BEBAN USAHA
Umum dan administrasi
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Peralatan, pemeliharaan, dan energi
Penjualan dan promosi

2n
10,20,25
26
27

Jumlah Beban Usaha
RUGI USAHA
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN
Bunga
Penyusutan properti investasi
Pajak
Pendapatan sewa
Provisi
Laba selisih kurs
Keuntungan pembelian dengan diskon
Lain-lain - bersih

MANFAAT (BEBAN) PAJAK TANGGUHAN

2n
28
11
7d,29
2p
1b,2c,4

2q,16b

(151.473.863 )

RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN (BEBAN) KOMPREHENSIF
LAIN
Penghasilan (beban) komprehensif lain
yang tidak akan direklasifikasi ke
laba rugi pada periode selanjutnya:
Pengukuran kembali liabilitas imbalan
kerja
Manfaat (beban) pajak penghasilan
terkait

(33.450.426.886 )

20

Penghasilan (beban) komprehensif lain setelah pajak

40.740.624
(32.425.684.812)

123.007.000

153.883.000

(30.751.750 )

(38.470.750 )

92.255.250

RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN

(33.358.171.636 )

115.412.250
(32.310.272.562)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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(130.060.016)
(30.194.404.174)

(37.844.000)
9.461.000
(28.383.000)
(30.222.787.174)

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA `
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali

2016

2b

JUMLAH
RUGI KOMPREHENSIF TAHUN
BERJALAN YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA
Pemilik Entitas Induk
Kepentingan nonpengendali

2015
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

2b

JUMLAH

2014
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

(32.253.930.686 )
(1.196.496.200 )

(29.836.997.345)
(2.588.687.467)

(28.350.230.689)
(1.844.173.485)

(33.450.426.886 )

(32.425.684.812)

(30.194.404.174)

(32.159.662.317 )
(1.198.509.319 )

(29.740.699.762)
(2.569.572.800)

(28.372.153.022)
(1.850.634.152)

(33.358.171.636 )

(32.310.272.562)

(30.222.787.174)

RUGI PER SAHAM YANG DAPAT
DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK

2s,30

(161.270 )

(488.802)

(708.756)

RUGI PER SAHAM DILUSI YANG
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA
PEMILIK ENTITAS INDUK

2s,30

(6,80 )

(8,91)

(9,03)

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
Saldo, 1 Januari 2014/
31 Desember 2013 (Disajikan
kembali - Catatan 37)

21

Ekuitas - Neto Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Jumlah Ekuitas - Neto
Modal Saham
Yang Dapat Diatribusikan
Ditempatkan dan Disetor
Kepada Pemilik Entitas
Penuh
Defisit
Induk

40.000.000.000

(13.851.340.813 )

Kepentingan
Nonpengendali

Jumlah Ekuitas Neto

26.148.659.187

-

26.148.659.187

-

4.504.070.602

4.504.070.602

Akuisisi entitas anak

-

Jumlah rugi bersih tahun
2014

-

(28.350.230.689 )

(28.350.230.689 )

(1.844.173.485 )

(30.194.404.174 )

Penghasilan komprehensif
lain - Imbalan kerja

-

(21.922.333 )

(21.922.333 )

(6.460.667 )

(28.383.000 )

40.000.000.000

(42.223.493.835 )

(2.223.493.835 )

Saldo, 31 Desember 2014
(Disajikan kembali Catatan 37)

-

21

Akuisisi entitas anak

2.653.436.450

429.942.615

-

-

-

500.000.000

500.000.000

Tambahan modal disetor

160.000.000.000

-

160.000.000.000

-

160.000.000.000

Jumlah rugi bersih tahun
2015

-

Penghasilan komprehensif
lain - Imbalan kerja

-

Saldo, 31 Desember 2015
(Disajikan kembali Catatan 37)

(29.836.997.345 )
96.297.583

(29.836.997.345 )

(2.588.687.467 )

(32.425.684.812 )

96.297.583

19.114.667

115.412.250

128.035.806.403

583.863.650

128.619.670.053

21
200.000.000.000

(71.964.193.597 )

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
Saldo, 31 Desember 2015
(Disajikan kembali Catatan 37)

200.000.000.000

(71.964.193.597 )

128.035.806.403

Jumlah rugi bersih tahun
2016

-

(32.253.930.686 )

(32.253.930.686 )

Penghasilan komprehensif
lain - Imbalan kerja

-

Saldo, 31 Desember 2016

21

Ekuitas - Neto Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk
Jumlah Ekuitas - Neto
Modal Saham
Yang Dapat Diatribusikan
Ditempatkan dan Disetor
Kepada Pemilik Entitas
Penuh
Defisit
Induk

21

200.000.000.000

94.268.369
(104.123.855.914 )

583.863.650
(1.196.496.200 )

Jumlah Ekuitas Neto

128.619.670.053
(33.450.426.886 )

94.268.369

(2.013.119 )

92.255.250

95.876.144.086

(614.645.669 )

95.261.498.417

Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.
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Kepentingan
Nonpengendali

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Penerimaan dari kegiatan usaha lainnya
Pengeluaran untuk kegiatan usaha lainnya
Pembayaran untuk beban keuangan
Pembayaran untuk beban gaji, upah dan
tunjangan lainnya
Pembayaran kas kepada:
Pemasok
Pihak ketiga
Pembayaran kepada pemerintah

2016

28

Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Perolehan aset tetap
Uang muka pembelian aset
Perolehan properti investasi
Akuisisi entitas anak

34
9
11
4

Kas Bersih Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Penerimaan utang bank jangka panjang
Utang pihak berelasi
Pembayaran utang bank jangka panjang
Pembayaran utang bank jangka pendek
Pembayaran utang pembiayaan konsumen
Pembayaran utang sewa pembiayaan
Penerimaan utang bank jangka pendek

2015
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

7c

Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS
DAN BANK

56.063.155.395
2.792.278.187
(1.399.842.418 )
(22.293.902.946 )

46.514.024.972
3.307.435.782
(3.884.349.282)
(15.656.844.132)

22.595.825.593
2.187.517.045
(821.228.576)
(10.511.970.946)

(19.273.401.129 )

(20.336.788.580)

(17.102.345.498)

(14.816.932.080 )
(8.654.765.556 )
(922.049.341 )

(11.994.411.790)
(14.265.640.419)
(1.940.133.080)

(5.921.626.680)
(3.313.984.578)
(195.366.622)

(8.505.459.888 )

(18.256.706.529)

(13.083.180.261)

(20.109.412.657 )
(7.937.000.000 )
-

(75.156.331.292)
(23.000.000)
(121.666.668.000)
(2.500.000.000)

(248.208.065.530)
(1.149.197.720)
(4.058.750.000)

(28.046.412.657 )

(199.345.999.292)

(253.416.013.250)

86.500.013.279
(34.947.496.978 )
(13.519.441.166 )
(2.000.000.000 )
(175.399.372 )
(70.142.948 )
-

45.427.062.877
176.107.886.739
(3.100.558.833)
(159.649.004)
(62.513.415)
-

44.559.610.963
222.532.686.299
(32.353.677)
(6.910.300)
2.000.000.000

35.787.532.815

218.212.228.364

269.053.033.285

609.522.543

2.553.839.774

4.431.565.808

3.807.043.265

939.113.045

-

15.000.000

314.090.446

3.667.226.078

4.431.565.808

3.807.043.265

(764.339.730 )

KAS DAN BANK AWAL TAHUN
KAS DAN BANK ENTITAS ANAK
SAAT AKUISISI
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

8

2014
(Disajikan kembali
- Catatan 37)

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM
a. Pendirian dan Informasi Umum Entitas Induk
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk ("Entitas Induk") didirikan pada mulanya dengan nama PT Lintas
Insana Wisesa, didirikan di Indonesia sesuai Akta Notaris Imam Wahyudi, S.H., No. 01 tanggal
11 November 2009, notaris di Tangerang. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-61372.AH.01.01.2009
tanggal 15 Desember 2009 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tahun
2010 tanggal 5 Oktober 2010, Tambahan No. 27535. Entitas Induk mengubah nama menjadi
PT Marga Abhinaya Abadi pada tanggal 3 Februari 2017 dan mengubah namanya kembali menjadi
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk pada tanggal 17 Februari 2017 (Catatan 36). Anggaran Dasar Entitas
Induk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H.
No. 20 tanggal 13 November 2015, notaris di Tangerang mengenai penambahan modal dasar,
modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan
dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.
AHU-0946788.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 27 November 2015.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas Induk, ruang lingkup kegiatan Entitas Induk adalah
di bidang pembangunan, jasa, dan perdagangan. Entitas Induk berkedudukan di Jakarta dengan
lokasi kantor di Jalan Raya Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan. Entitas Induk mulai melakukan
kegiatan usaha secara komersial pada tahun 2014.
Saat ini, Entitas Induk memiliki dan mengoperasikan satu unit hotel dengan nama Hotel Allium
Tangerang dengan jumlah kamar 157 kamar.
Entitas induk langsung Entitas Induk adalah PT Saligading Bersama sedangkan entitas induk utama
Entitas Induk adalah PT Sali Gading Madani yang didirikan di Indonesia.
b. Entitas Anak
Laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 meliputi laporan
keuangan Entitas Induk dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai Grup), yang
dikendalikan secara langsung oleh Entitas Induk dengan rincian sebagai berikut:
Jumlah Aset
(dalam jutaan Rupiah)
Entitas Anak

Kegiatan
Utama

Domisili

Persentase
Pemilikan

2016

2015

2014

Jumlah Pendapatan
(dalam jutaan Rupiah)
2016

2015

2014

PT Lancar Makmur
Sentosa

Perhotelan

Cepu

96,36%

71.586

102.873

105.431

6.130

16.221

1.488

PT Go Cell
International

Perhotelan

Cepu

99,00%

105.834

96.910

-

979

-

-

PT Dream Food

Restoran

Jakarta

55,56%

12.082

4.430

3.603

3.225

3.382

1.624

PT Lancar Makmur Sentosa (LMS)
PT Lancar Makmur Sentosa (LMS) didirikan sesuai Akta Notaris No. 04 tanggal 1 November 2007
yang dibuat di hadapan Gunawan Wibisono, S.H., Notaris di Surabaya. Akta pendirian tersebut telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. C-04371.HT.01.01.TH.2007. tanggal 26 November 2007.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM (lanjutan)
b. Entitas Anak (lanjutan)
PT Lancar Makmur Sentosa (LMS) (lanjutan)
Sesuai Akta Notaris No. 02 tanggal 5 Februari 2014 yang dibuat di hadapan Gunawan Wibisono,
S.H., Notaris di Surabaya, Entitas Induk mengakuisisi saham LMS yang berkedudukan di Surabaya
sebesar 20,00% kepemilikan sebanyak 400 lembar saham dari Evy Shintawati, Komisaris, atau
setara dengan Rp 40.000.000 (Catatan 4). Selain itu, LMS meningkatkan modal dasar dari sebesar
Rp 200.000.000 menjadi sebesar Rp 12.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan
disetor dari sebesar Rp 200.000.000 menjadi sebesar Rp 3.000.000.000. Peningkatan modal
ditempatkan dan disetor dibagi secara proporsional ke seluruh pemegang saham. Akta tersebut telah
mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. AHU-15010.AH.01.02.Tahun 2014. tanggal 9 Mei 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 89 tahun 2014 tanggal 7 November 2014, Tambahan No. 45526.
Sesuai Akta Notaris No. 02 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris
di Tangerang, LMS mengakuisisi saham PT Bumi Abadi Semesta sebesar 12.000 saham. Sehingga
modal ditempatkan dan disetor LMS berubah dari sebesar Rp 600.000.000 menjadi
Rp 1.800.000.000 atau setara dengan 60,00% kepemilikan. Akta tersebut telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU16707.40.22.Tahun 2014. tanggal 30 Juni 2014.
Sebagaimana yang dinyatakan dalam Akta Notaris Siti Rayhana, S.H., No. 44 tanggal
29 Februari 2016 LMS meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp 12.000.000.000 menjadi sebesar
Rp 50.000.000.000 dan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar
Rp 3.000.000.000 menjadi sebesar Rp 33.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor
dibagi seluruhnya ke Entitas Induk sehingga kepemilikan Entitas Induk menjadi 96,36%. Akta
tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No. AHU-0004489.AH.01.02.Tahun 2016. tanggal 8 Maret 2016.
Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan LMS adalah dalam bidang perdagangan,
jasa, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, dan
pertambangan. LMS memulai kegiatan operasi komesialnya pada tahun 2014. LMS memiliki dan
mengoperasikan hotel dengan nama Hotel Ammi Cepu dengan jumlah kamar sebanyak 62 kamar.
PT Go Cell International (GCI)
GCI didirikan sesuai Akta Notaris No. 02 tanggal 8 April 2011 yang dibuat di hadapan Sugeng
Purnawan, S.H., Notaris di Bogor. Akta pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri
Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-23902.AH.01.01.TH.2011. tanggal
11 Mei 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tahun 2012 tanggal 4
September 2012, Tambahan No. 44823.
Sesuai Akta Notaris No. 55 tanggal 29 April 2015 yang dibuat di hadapan Siti Rayhana, S.H., Notaris
di Tangerang, Entitas Induk mengakuisisi saham GCI yang berkedudukan di Jakarta sebesar
99,00% kepemilikan sebanyak 2.820 lembar saham dari Mohamad Azar, Komisaris, dan 150 lembar
saham dari Saparudin, Komisaris, atau setara dengan Rp 2.970.000.000 (Catatan 4). Selain itu, GCI
meningkatkan modal dasar dari sebesar Rp 3.000.000.000 menjadi sebesar Rp 50.000.000.000 dan
meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp 3.000.000.000 menjadi sebesar
Rp 50.000.000.000. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dibagi secara proporsional ke
seluruh pemegang saham. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0934491.AH.01.02.Tahun 2015. tanggal 4
Mei 2015.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM (lanjutan)
b. Entitas Anak (lanjutan)
PT Go Cell International (GCI) (lanjutan)
Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan GCI adalah dalam bidang perdagangan,
jasa, perindustrian, pembangunan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, dan perbengkelan.
GCI memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2016. GCI memiliki dan mengoperasikan
hotel dengan nama Hotel Allium Cepu dengan jumlah kamar sebanyak 54 kamar.
PT Dream Food (DF)
PT Dream Food (DF) didirikan sesuai Akta Notaris No. 03 tanggal 5 Desember 2011 yang dibuat di
hadapan Harmita Syah, S.H., Notaris di Sukabumi. Akta pendirian tersebut telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. AHU-36997.AH.01.01.TH.2012. tanggal 9 Juli 2012 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 41 tahun 2013 tanggal 21 Mei 2013, Tambahan No. 44029.
Sesuai Akta Notaris No. 01 tanggal 2 April 2014 yang dibuat di hadapan Beby P. Perwita Sari, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta, Entitas Induk mengakuisisi saham DF yang berkedudukan di Jakarta
sebesar 55,56% kepemilikan sebanyak 200.000 saham dari Lee Seung Jun, Komisaris, dan 50.000
lembar saham dari Leliana Eka Pujiastuti, Komisaris Utama, atau setara dengan Rp 2.258.750.000
(Catatan 4). Sehingga Entitas Induk memiliki 250.000 saham DF. Akta tersebut telah mendapat
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan
No. AHU-00653.AH.40.21.Tahun 2014. tanggal 21 April 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 53 tahun 2014, Tambahan No. 6462/L.
Sesuai dengan Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan DF adalah dalam bidang perdagangan
besar restoran atau bar. DF memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2014. DF memiliki
dan mengoperasikan restoran dengan nama Rantang Ibu.
c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Induk pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan
2014, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Entitas Induk yang diaktakan dalam
Akta Notaris Afini Suri S.H., M.Kn, No. 06 tanggal 25 Januari 2013 adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

: Laksmi Dyah Anggraini
: Andre Jerrico Legoh

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur

: Adrian Bramantyo
: Yunoviarti Risawardhani

Manajemen kunci adalah dewan direksi dan dewan komisaris Entitas Induk. Ruang lingkup direktur
utama mencakup bidang hukum, sumber daya manusia, pemasaran dan operasional dan ruang
lingkup direktur mencakup bidang keuangan dan akuntansi.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM (lanjutan)
c. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan (lanjutan)
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup belum memiliki komite audit (Catatan 36).
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup memiliki masing-masing 222, 183, 167
orang karyawan tetap (tidak diaudit).
d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian
Manajemen Entitas Induk, yang diwakili oleh Direksi, bertanggung jawab atas penyusunan laporan
keuangan konsolidasian ini yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh
manajemen Entitas Induk pada tanggal 19 Mei 2017.
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian
Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK),
yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia (DSAK) dan peraturan-peraturan serta Pedoman Penyajian dan
Pengungkapan Laporan Keuangan yang diberlakukan oleh regulator pasar modal.
Grup menerapkan PSAK 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”, yang mengubah
penyajian kelompok pos-pos dalam penghasilan komprehensif lain. Pos-pos yang akan
direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba
rugi. Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan
konsolidasian.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah
selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan
konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, kecuali
bagi penerapan beberapa PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan
terkait atas laporan keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan,
diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2016.
Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun
berdasarkan dasar akrual dengan menggunakan dasar biaya historis, kecuali untuk beberapa
akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan
akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, menyajikan
penerimaan dan pengeluaran kas dan bank yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi,
investasi, dan pendanaan.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah
Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen
untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup. Area yang
kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi dan atau area dimana asumsi
dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan
pada Catatan 3.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian
Efektif tanggal 1 Januari 2016, PSAK 65 telah diperbaharui melalui amandemen PSAK 65 (Revisi
2015), “Laporan Keuangan Konsolidasian” dan PSAK 67 (2015) “Pengungkapan Kepentingan
dalam Entitas Lain”.
Amandemen ini, antara lain, memperkenankan entitas-entitas untuk penggunaan metode ekuitas
untuk mencatat investasi pada entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi dalam laporan
keuangan mereka tersendiri.
Penerapan amandemen PSAK 65 (Revisi 2015) dan PSAK 67 (Revisi 2015) tidak memiliki
dampak pengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.
Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 65 (Revisi 2013), “Laporan Keuangan
Konsolidasian”. PSAK 65 (Revisi 2013) mendasarkan prinsip yang telah ada dengan
mengidentifikasi konsep pengendalian sebagai faktor utama dalam menentukan apakah entitas
harus dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Entitas Induk. Standar ini
memberikan petunjuk tambahan untuk membantu dalam kondisi penentuan pengendalian sulit
untuk dinilai. Dalam prinsip yang baru, Entitas Induk mengendalikan suatu entitas ketika Entitas
Induk terekspos terhadap, atau memiliki hak atas, pengembalian variabel dari keterlibatannya
terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui
kekuasaannya atas entitas tersebut.
Sebelum tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 4 (Revisi 2009), “Laporan Keuangan
Konsolidasi dan Laporan Keuangan Tersendiri”.
Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Entitas Grup
memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Entitas Induk kehilangan pengendalian.
Pengendalian dianggap ada ketika Entitas Induk memiliki secara langsung melalui entitas-entitas
anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.
Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Grup seperti yang disebutkan pada
Catatan 1b, dimana Entitas Induk memiliki pengendalian secara langsung.
Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Entitas
Induk. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian
telah diterapkan secara konsisten oleh Grup.
Entitas anak dikonsolidasi secara penuh sejak tanggal akuisisi, yaitu tanggal Entitas Grup
memperoleh pengendalian, sampai dengan tanggal Entitas Induk kehilangan pengendalian.
Pengendalian dianggap ada ketika Entitas Induk memiliki secara langsung melalui entitas-entitas
anak, lebih dari setengah kekuasaan suara entitas.
Semua saldo dan transaksi antar entitas Grup yang material, termasuk keuntungan atau kerugian
yang belum direalisasi, jika ada, dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil
operasi Grup sebagai satu kesatuan usaha. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika
diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Entitas Induk.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)
.
Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:
1.
2.
3.

Kekuasaan atas investee.
Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah
imbal hasil Grup.

Ketika Entitas Induk memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Entitas Induk dapat
mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki
kekuasaan atas investee tersebut:
1.
2.
3.

Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
Hak suara dan hak suara potensial Grup.

Entitas Induk menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan
mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.
Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Entitas Induk memiliki pengendalian atas entitas anak
dan berhenti ketika Entitas Induk kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas,
penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk
dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Entitas
Induk memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Entitas Induk menghentikan
pengendalian atas entitas anak.
Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada
pemegang saham Entitas Induk dan pada Kepentingan Non-Pengendali (KNP), walaupun hasil di
kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.
Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian
merupakan transaksi ekuitas. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non-pengendali
disesuaikan dengan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima dan diakui secara langsung
dalam ekuitas sebagai akun “Selisih atas Transaksi dengan Pihak Non-pengendali”.
Perubahan kepemilikan di entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai
transaksi ekuitas. Jika Entitas Induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Entitas
Induk:
•
•
•
•
•
•
•

menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap goodwill) dan liabilitas entitas anak;
menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian; dan
mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan
komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.
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DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
b. Prinsip-Prinsip Konsolidasian (lanjutan)
Kepentingan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas
anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung kepada Entitas Induk, yang masing-masing
disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam
ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat
diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk.
c. Kombinasi Bisnis
Grup menerapkan PSAK 22 (Revisi 2010) “Kombinasi Bisnis”.
Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah
akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal
akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali (KNP) pada pihak yang diakuisisi. Untuk
setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada entitas yang diakusisi baik pada
nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas
yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam
administrasi.
Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset
keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan
kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi. Hal ini termasuk
pemisahan derivatif melekat dalam kontrak utama oleh pihak diakuisisi.
Komponen kepentingan nonpengendali pada pihak diakuisisi diukur baik pada nilai wajar ataupun
pada bagian proporsional instrumen kepemilikan yang ada dalam jumlah yang diakui atas aset neto
teridentifikasi dari pihak diakuisisi.
Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur
kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar
tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dalam laba atau rugi.
Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih
nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset
teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai
wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laba rugi sebagai
keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian
atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.
Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada harga perolehan dikurangi akumulasi kerugian
penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu
kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas UPK dari
Grup yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset
atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.
Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan,
maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah
tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill
yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang
ditahan.
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2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
c. Kombinasi Bisnis (lanjutan)
Bila proses akuntansi awal pada suatu kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan
saat kombinasi dilakukan, jumlah sementara untuk pos-pos yang proses akuntansinya belum selesai
akan dilaporkan. Selama periode pengukuran, yang tidak melebihi satu tahun, jumlah sementara
yang diakui disesuaikan secara retrospektif untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh
mengenai fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi.
Selama periode pengukuran, aset dan liabilitas tambahan juga diakui bila diperoleh informasi baru
mengenai fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi. Periode pengukuran berakhir segera
setelah diterimanya informasi yang dicari tentang fakta dan kondisi yang ada pada tanggal akuisisi,
atau segera setelah diketahui bahwa informasi tambahan tidak dapat diperoleh.
d. Kas dan Bank
Kas dan bank terdiri dari kas di tangan dan di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak
dijadikan jaminan.
e. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi
Grup menerapkan PSAK 7 (Revisi 2010), “Transaksi Pihak Berelasi”.
Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:
a. Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang
tersebut:
(i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
(ii) memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
(iii) personil manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
b. Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
(i) entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas Induk,
entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
(ii) satu entitas adalah Entitas Asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas
asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang
mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
(iii) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
(iv) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas
asosiasi dari entitas ketiga.
(v) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah
satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan Entitas Induk.
(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
huruf a).
(vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf a) 1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau
merupakan personil manajemen kunci entitas (atau Entitas Induk dari entitas).
Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa
persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak
yang tidak berelasi.
Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan
keuangan konsolidasian.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
f. Persediaan
Grup menerapkan PSAK 14 (Revisi 2008), “Persediaan”.
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi
bersih. Biaya perolehan persediaan Grup ditentukan dengan menggunakan metode first-in,
first-out (FIFO). Nilai realisasi bersih ditentukan berdasarkan taksiran harga jual dalam kegiatan
usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran beban yang diperlukan untuk menyelesaikan dan
menjual persediaan tersebut.
Penyisihan untuk penurunan nilai persediaan dan persediaan usang ditentukan berdasarkan
penelaahan atas kondisi persediaan pada akhir tahun untuk menyesuaikan nilai persediaan ke
nilai realisasi bersih.
g. Beban Dibayar di Muka
Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan
metode garis lurus dan dibebankan selama umur manfaatnya.
h. Aset Tetap
Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan amandemen PSAK 16 (2015) “Aset Tetap
tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”. Penerapan standar
tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
Amandemen ini mengklarifikasi prinsip yang terdapat dalam PSAK 16 bahwa pendapatan
mencerminkan suatu pola manfaat ekonomik yang dihasilkan dari pengoperasian usaha (yang
mana aset tersebut adalah bagiannya) daripada manfaat ekonomik dari pemakaian melalui
penggunaan aset. Sebagai kesimpulan bahwa penggunaan metode penyusutan aset tetap yang
berdasarkan pada pendapatan tidak dapat digunakan.
Penerapan amandemen PSAK 16 (2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap
laporan keuangan konsolidasian.
Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap”.
Seluruh aset tetap diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biayabiaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang
diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.
Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi
penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.
Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud
penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur
masa manfaat aset tetap.
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h. Aset tetap (lanjutan)
Estimasi masa manfaat aset tetap Grup adalah sebagai berikut:
Tahun
20
5
5
5

Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan

Ketika diperoleh pertama kali, tanah diakui sebesar biaya perolehan pada akun “Aset Tetap” dan
tidak disusutkan. Biaya pengurusan legal hak atas tanah saat perolehan telah dicatat sebagai
bagian dari biaya perolehan tanah, jika ada.
Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Saat aset dijual atau
dilepaskan, harga perolehan, akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai dikeluarkan dari
akun. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada
periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.
Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban
pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap
terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari
standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa manfaat aset
tetap terkait.
Nilai residu, estimasi masa manfaat dan metode penyusutan direviu dan disesuaikan, setiap akhir
periode, bila diperlukan.
Aset tetap dalam pembangunan
Aset tetap dalam pembangunan merupakan aset tetap dalam tahap penyelesaian, yang
dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan. Akumulasi biaya akan direklasifikasi ke
akun aset tetap yang bersangkutan dan akan disusutkan pada saat konstruksi selesai secara
substansial dan aset tersebut telah siap digunakan sesuai tujuannya.
i.

Biaya Pinjaman
Grup menerapkan PSAK 26 (Revisi 2011) ”Biaya Pinjaman”.
Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau
pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai
tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset yang bersangkutan.
Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri
dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan peminjaman
dana.
Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan
aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian
dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya
secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar
dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.
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j.

Properti Investasi
Grup menerapkan PSAK 13 (Revisi 2011), “Properti Investasi”.
Properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi
akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada. Jumlah tercatat termasuk bagian biaya
penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan
terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.
Penyusutan properti investasi yang terdiri atas bangunan dan prasarana dihitung dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat bangunan selama
20 tahun.
Properti investasi Grup terdiri dari bangunan dan prasarana yang dikuasai Grup untuk
menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan
dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif atau dijual dalam
kegiatan usaha sehari-hari.
Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi
tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa
depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari
penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya
penghentian atau pelepasan tersebut.
Transfer ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan
yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak
lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan. Transfer dari properti investasi dilakukan
jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya
penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.
Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan
metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh
Grup menjadi properti investasi, Grup mencatat properti tersebut sesuai dengan kebijakan aset
tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 48 (Revisi 2014) “Penurunan Nilai Aset”.
Perubahan PSAK 48, “Penurunan Nilai Aset” adalah tentang pengungkapan atas nilai terpulihkan
untuk aset nonkeuangan. Perubahan ini menghilangkan pengungkapan tertentu untuk nilai
terpulihkan atas Unit Penghasil Kas yang disyaratkan oleh PSAK 48 melalui penerbitan PSAK 68.
Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
Sebelum tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 48 (Revisi 2009), “Penurunan Nilai
Aset”.
Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami
penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset
diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.
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k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai
wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya,
kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset
atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset
tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai
terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laba rugi sebagai rugi
penurunan nilai.
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini
dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini
atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup
menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitunganperhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.
Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar
terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan, jika ada, diakui pada
laba rugi sesuai dengan kategori beban yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan
nilainya.
Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa
rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset mungkin tidak
ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi
jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode
sebelumnya untuk suatu aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan
untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam
hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi
sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto
setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut
pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah
pembalikan tersebut, penyusutan tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan
jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa
umur manfaatnya.
l.

Penyisihan untuk Penggantian Perabotan dan Peralatan Hotel
Penyisihan untuk penggantian perabotan dan peralatan hotel ditetapkan sebesar 3,00% dari jumlah
service charge untuk Hotel Allium Tangerang, Hotel Allium Cepu dan Hotel Ammi Cepu.

m. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan
Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan amandemen PSAK 24 (Revisi 2015), “Imbalan
Kerja tentang Program Imbalan Pasti : Iuran Pekerja”. Penerapan standar tersebut tidak
berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
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m. Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan (lanjutan)
PSAK 24 meminta Grup untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga ketika
memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa, iuran
tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini
mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, Grup
diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode
ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.
Penerapan amandemen PSAK 24 (2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap
laporan keuangan konsolidasian.
Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 24 (Revisi 2013), “Imbalan Kerja”.
Grup mengakui liabilitas imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana
pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan
menggunakan metode Projected Unit Credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, tingkat
kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas.
Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset
dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif
lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi
keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun.
Pengukuran kembali tidak reklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.
Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen
terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya,
biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting
masa depan.
Beban bunga dan pengembalian aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan
dalam PSAK 24 (Revisi 2013) versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga - neto, yang
dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti - neto
atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.
n. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Grup menerapkan PSAK 23 (Revisi 2010), “Pendapatan”.
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya
dapat diukur secara handal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak
termasuk diskon, rabat, Pajak Hotel dan Restoran (PHR) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
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n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)
Pendapatan departemental
Pendapatan departemental terdiri dari pendapatan jasa perhotelan dan pendapatan makanan dan
minuman.
Pendapatan jasa perhotelan
Pendapatan jasa perhotelan yang terdiri dari pendapatan kamar dan departmental lainnya diakui
pada saat jasa diberikan. Uang jasa yang diterima di muka namun belum jatuh tempo
dikelompokkan dalam akun “Pendapatan Diterima Di Muka” pada laporan posisi keuangan
konsolidasian.
Penjualan makanan dan minuman
Pendapatan dari penjualan makanan dan minuman diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan
telah berpindah kepada pembeli.
Pendapatan bunga
Pendapatan bunga merupakan pendapatan yang diperoleh Grup atas penempatan dana di bank
yang diakui pada saat diperoleh atau saat terjadinya.
Pendapatan sewa
Pendapatan sewa diakui sesuai dengan periode yang sudah berjalan pada tahun yang
bersangkutan. Pendapatan yang diterima di muka ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan
secara berkala sesuai dengan kontrak yang berlaku.
Beban departemental
Beban departemental terdiri dari beban jasa perhotelan berupa beban kamar dan departemental
lainnya, beban makanan dan minuman, serta gaji, upah dan tunjangan lainnya, yang diakui pada
saat terjadinya (dasar akrual).
Beban usaha dan beban lain-lain
Beban usaha dan beban lain-lain diakui pada saat terjadinya (dasar akrual).
o. Sewa
Berdasarkan PSAK 30 (Revisi 2011), “Sewa”, apabila sewa mengandung elemen tanah dan
bangunan sekaligus, entitas harus menelaah klasifikasi untuk setiap elemen secara terpisah
apakah sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi.
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o. Sewa (lanjutan)
Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan
kepemilikan aset sewa pembiayaan berada pada lessor atau lessee, dan pada substansi transaksi
dari pada bentuk kontraknya.
Sewa Pembiayaan - sebagai Lessee
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara
substansif seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan. Sewa
tersebut dikapitalisasi sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran
sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus
dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan
pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik
yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung ke operasi tahun
berjalan.
Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada
akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama estimasi masa manfaat aset tersebut. Jika tidak
terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek
antara umur manfaat aset sewaan atau masa sewa. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual
dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.
Sewa Operasi - sebagai Lessee
Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substantif
seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran
sewa diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa.
p. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing
Grup menerapkan PSAK 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”.
Pembukuan Grup diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi selama periode
berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadi transaksi. Pada
tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing
disesuaikan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia
pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian akibat kurs yang timbul diakui dalam laba rugi
tahun berjalan.
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014 kurs yang digunakan masing-masing adalah
Rp 13.436, Rp 13.795 dan Rp 12.440 per 1 Dolar Amerika Serikat (USD).
q. Pajak Penghasilan
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), ”Pajak Penghasilan”, yang
memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset
yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari
properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. PSAK Revisi ini juga
menghapuskan pengaturan mengenai pajak final. Penerapan standar tersebut tidak berdampak
material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
q. Pajak Penghasilan (lanjutan)
Sebelum tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 46 (Revisi 2010), “Pajak Penghasilan”.
Beban pajak merupakan pajak non-final, yang terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak
diakui dalam laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung
ke ekuitas, dalam hal ini diakui sebagai penghasilan komprehensif lainnya.
Pajak kini
Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan
keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara
periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan
dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen
menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.
Jumlah tambahan pokok dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi tahun berjalan, kecuali jika diajukan upaya
penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pokok pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP
ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.
Pajak tangguhan
Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara
dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan
keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan
beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada
masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer dari aset dan liabilitas antara
pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal laporan. Manfaat pajak masa mendatang, seperti
rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sepanjang besar kemungkinan manfaat pajak tersebut
dapat direalisasikan.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi
jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak
tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui
sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak
tangguhan tersedia untuk dipulihkan.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode
saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang
berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan konsolidasian.
Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama
tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui dalam laba rugi tahun berjalan.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan
secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak
tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau
Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
q. Pajak Penghasilan (lanjutan)
Pajak Final
Pada tanggal 12 Juni 2013, Presiden Republik Indonesia dan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 tentang
“Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diterima Wajib Pajak Yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu”. Peraturan ini mengatur, sejak 1 Juli 2013 Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4.800.000.000 dikenakan tarif pajak final sebesar 1,00%.
Grup mengakui beban pajak final dalam laba rugi sebagai bagian dari Beban Usaha.
r.

Informasi Segmen
Grup menerapkan PSAK 5 (Revisi 2009), “Segmen Operasi”.
Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk dan jasa
(segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu
(segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lain.
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan
langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai
kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi
sebagai bagian dari proses konsolidasian.

s. Laba Per Saham
Grup menerapkan PSAK 56 (Revisi 2011), “Laba per Saham”.
Jumlah laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik Entitas Induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada tahun
yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 sebanyak 200.000, 61.041 dan 40.000 lembar saham.
Laba per saham dilusi dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik Entitas Induk (setelah disesuaikan dengan bunga atas saham preferen yang dapat
dikonversi) dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar selama periode ditambah
jumlah saham rata-rata tertimbang yang akan diterbitkan pada saat pengkonversian semua
instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutive menjadi saham biasa.
t.

Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Efektif tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan:
Penyajian”, PSAK 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, PSAK
60 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. Penerapan standar tersebut tidak
berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
Sebelum tanggal 1 Januari 2016, Grup menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010), “Instrumen
Keuangan: Penyajian”, PSAK 55 (Revisi 2011), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan
Pengukuran”, PSAK 60 (Revisi 2012), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
t.

Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
Klasifikasi
(i) Aset keuangan
Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset
keuangan tersedia untuk dijual. Grup menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat
pengakuan awal.
Aset keuangan Grup terdiri dari kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, dan piutang lainlain - pihak ketiga dan pihak berelasi yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan
dan piutang.

(ii) Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laba rugi dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.
Liabilitas keuangan Grup terdiri dari utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga,
utang lain-lain - pihak ketiga, beban masih harus dibayar, utang pihak berelasi, utang bank
jangka panjang, utang pembiayaan konsumen dan utang sewa pembiayaan, yang
diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan
diamortisasi.
Pengakuan dan pengukuran
(i) Aset keuangan
Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya, dan dalam hal investasi yang
tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, ditambah biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal
tergantung pada klasifikasi aset.
Seluruh pembelian dan penjualan yang lazim pada aset keuangan diakui atau dihentikan
pengakuannya pada tanggal perdagangan - yaitu tanggal pada saat Grup berkomitmen untuk
membeli atau menjual aset. Pembelian atau penjualan yang lazim adalah pembelian atau
penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu umumnya
ditetapkan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar.
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan
awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan
metode suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada
biaya perolehan. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika aset keuangan
tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses
amortisasi.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
t.

Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
Pengakuan dan pengukuran (lanjutan)
(ii) Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan, dalam hal pinjaman dan
utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah
pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif
kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban
bunga diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas
keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.
Saling Hapus Instrumen Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum
untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk
menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara
bersamaan.
Biaya Perolehan Diamortisasi atas Instrumen Keuangan
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih.
Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan
termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga
efektif.
Penurunan Nilai Aset Keuangan
Setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa
aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau
kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan
hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu
atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan),
dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
t.

Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)
Penghentian Pengakuan
(i) Aset keuangan
Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk
menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer
hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas
untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti
kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan; dan (a) Grup telah mentransfer secara
substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mentransfer maupun
tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah
mentransfer pengendalian atas aset.
Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah
menandatangani kesepakatan pelepasan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak
memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun mentransfer pengendalian
atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan Grup terhadap aset keuangan
tersebut.
Dalam hal itu, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait
diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki Grup.
Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur
sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang
diterima yang mungkin harus dibayar kembali.
(ii) Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak
dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang
sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara
substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau
modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan
liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui
dalam laba rugi.

u. Pengukuran Nilai Wajar
Efektif tanggal 1 Januari 2015, Grup menerapkan PSAK 68, “Pengukuran Nilai Wajar”,
menyatakan definisi nilai wajar dan menyediakan pedoman pengukuran nilai wajar, dalam hal nilai
wajar disyaratkan atau diizinkan, serta memperluas pengungkapan mengenai nilai wajar.
Penerapan standar tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian.
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u. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)
Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan
dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada
tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk
menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:
1.
2.

di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas
tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan. Nilai wajar
aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika
menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak
dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.
Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai
tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi
yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.
Seluruh aset dan liabilitas, baik yang diukur pada nilai wajar, atau dimana nilai wajar aset atau
liabilitas tersebut diungkapkan, dikategorikan dalam hirarki nilai wajar, berdasarkan level input
terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran, sebagai berikut:
1.
2.
3.

Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang
identik;
Level 2 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran
nilai wajar dapat diobservasi, baik secara langsung maupun tidak langsung;
Level 3 - teknik penilaian dimana level input terendah yang signifikan terhadap pengukuran
nilai wajar tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan
konsolidasian, maka Grup menentukan apakah telah terjadi transfer di antara level hirarki nilai
wajar dengan cara menilai kembali pengkategorian level nilai wajar (berdasarkan level input
terendah yang signifikan terhadap keseluruhan pengukuran) pada setiap akhir periode pelaporan.
v. Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
Grup menerapkan PSAK 8 (Revisi 2010), “Peristiwa Setelah Periode Pelaporan”.
Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi Grup
pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian.
Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan
keuangan konsolidasian apabila tidak material.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
w. Penyesuaian Tahunan 2015
Grup menerapkan penyesuaian-penyesuaian tahun 2015, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2016
sebagai berikut:
-

PSAK 5 (Penyesuaian 2015) - "Segmen Operasi”
Penyesuaian ini mengklarifikasi entitas mengungkapkan pertimbangan yang dibuat oleh
manajemen dalam penerapan kriteria agregasi PSAK 5 paragraf 12 termasuk penjelasan
singkat mengenai segmen operasi yang digabungkan dan karakteristik ekonomi dan
pengungkapan rekonsiliasi aset segmen terhadap total aset jika rekonsiliasi dilaporkan kepada
pengambil keputusan operasional, demikian juga untuk pengungkapan liabilitas segmen.

-

PSAK 7 (Penyesuaian 2015) - "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas manajemen (entitas yang menyediakan jasa
personil manajemen kunci) adalah pihak berelasi yang dikenakan pengungkapan pihak
berelasi. Di samping itu, entitas yang memakai entitas manajemen mengungkapkan biaya yang
terjadi untuk jasa manajemennya.

-

PSAK 13 (Penyesuaian 2015) - "Properti Investasi”
Penjelasan tambahan jasa PSAK 13 membedakan antara properti investasi dan properti yang
digunakan sendiri. Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa PSAK 22, dan bukan penjelasan
tambahan jasa PSAK 13, digunakan untuk menentukan apakah transaksi tersebut adalah
pembelian aset atau kombinasi bisnis.

-

PSAK 16 (Penyesuaian 2015) - "Aset Tetap”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 16 aset dapat direvaluasi dengan
mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto.
Sebagai tambahan, akumulasi penyusutan adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan
jumlah tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah
revaluasiannya.

-

PSAK 19 (Penyesuaian 2015) - "Aset Takberwujud”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa dalam PSAK 19 aset dapat direvaluasi dengan
mengacu pada data pasar yang dapat diobservasi terhadap jumlah tercatat bruto ataupun neto.
tambahan, akumulasi amortisasi adalah perbedaan antara jumlah tercatat bruto dan jumlah
tercatat aset tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut disajikan kembali pada jumlah
revaluasiannya.

-

PSAK 22 (Penyesuaian 2015) - “Kombinasi Bisnis”
Penyesuaian ini mengklarifikasi pengaturan bersama, tidak hanya ventura bersama, adalah di
luar dari ruang lingkup PSAK 22. Pengecualian ruang lingkup ini diterapkan untuk akuntansi
dalam laporan keuangan pengaturan bersama itu sendiri. Seluruh imbalan kontinjensi yang
timbul dari kombinasi bisnis dan tidak diklasifikasi sebagai ekuitas diukur pada nilai wajar
dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi terlepas apakah itu termasuk dalam ruang
lingkup PSAK 55.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
w. Penyesuaian Tahunan 2015 (lanjutan)
-

PSAK 25 (Penyesuaian 2015) - "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Kesalahan”
Penyesuaian ini memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27.

-

PSAK 53 (Penyesuaian 2015) - “Pembayaran Berbasis Saham”
Penyesuaian ini mengklarifikasi beberapa isu yang berkaitan dengan definisi kondisi kinerja
dan kondisi jasa yang mana merupakan kondisi vesting.

-

PSAK 68 (Penyesuaian 2015) - Pengukuran Nilai Wajar”
Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio dalam PSAK 68 dapat
diterapkan tidak hanya pada kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan, tetapi juga
diterapkan pada kontrak lain dalam ruang lingkup PSAK 55.

3.

PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat
pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan
yang terkait, pada akhir periode pelaporan konsolidasian. Ketidakpastian mengenai asumsi dan
estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan
liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.
Pertimbangan
Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup
yang memiliki pengaruh paling signifikan dalam laporan keuangan konsolidasian:
Klasifikasi Aset dan Liabilitas keuangan
Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan
dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan PSAK 55 (Revisi 2014) terpenuhi. Dengan
demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup
seperti diungkapkan pada Catatan 2t.
Penentuan Mata Uang Fungsional
Mata uang fungsional Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer di tempat Grup
beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari
produk dan jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Grup, mata uang fungsional
adalah Rupiah.
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3.

PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi
Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan
yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas
untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada
parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar
kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan
Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar
ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat
berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan
liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Grup. Nilai wajar
aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2u dan 33.
Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
Penelaahan atas penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai aset tertentu.
Penentuan nilai wajar aset membutuhkan estimasi arus kas yang diharapkan akan dihasilkan dari
pemakaian berkelanjutan dan pelepasan akhir atas aset tersebut. Perubahan signifikan dalam asumsiasumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dapat berdampak signifikan pada nilai
terpulihkan dan jumlah kerugian penurunan nilai yang terjadi mungkin berdampak material pada hasil
operasi Grup.
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan potensial atas nilai aset nonkeuangan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.
Imbalan Kerja
Penentuan liabilitas imbalan kerja Grup tergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh
aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain
tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, usia pensiun normal dan tingkat mortalitas. Hasil aktual yang
berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup yang memiliki pengaruh terhadap liabilitas imbalan kerja
pasti diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi
tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan
dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material. Penjelasan lebih lanjut
diungkapkan dalam Catatan 2m dan 20.
Penyusutan Aset Tetap dan Properti Investasi
Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis
aset tetap 5-20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup
menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat
mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa
depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2h, 2j, 10, dan 11.
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3.

PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat
transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan
usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah
akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan
Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer sepanjang
besar
kemungkinannya bahwa beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh
manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat
diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan
pajak masa depan.

4. KOMBINASI BISNIS
Pada tanggal 5 Februari 2014, Grup mengakuisisi 20,00% saham PT Lancar Makmur Sentosa (LMS),
dengan jumlah harga perolehan sebesar Rp 600.000.000. Pada tanggal 12 Juni 2014, Grup
meningkatkan investasi di LMS sebesar 40,00% dengan harga perolehan Rp 1.200.000.000, sehingga
kepemilikan Entitas Induk di LMS menjadi sebesar 60,00%.
Tabel di bawah ini merangkum harga perolehan LMS dan nilai wajar aset teridentifikasi neto pada
tanggal akuisisi.
12 Juni 2014
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka pendek

1.345.639.680
6.733.431.155
(414.416.802)

Nilai aset bersih yang diambil alih
Kepentingan non pengendali

7.664.654.033
(3.065.861.613)

Nilai wajar teridentifikasi neto yang diperoleh
Harga perolehan (Catatan 1b)

4.598.792.420
1.800.000.000

Keuntungan pembelian dengan diskon

(2.798.792.420)

Pada tanggal 2 April 2014, Grup mengakuisisi 55,56% saham PT Dream Food (DF), dengan jumlah
harga perolehan sebesar Rp 2.258.750.000.
Tabel di bawah ini merangkum harga perolehan DF dan nilai wajar aset teridentifikasi neto pada
tanggal akuisisi.
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4. KOMBINASI BISNIS (lanjutan)
2 April 2014
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka panjang

136.200.046
3.197.595.179
(97.825.000)

Nilai aset bersih yang diambil alih
Kepentingan non pengendali

3.235.970.225
(1.438.208.989)

Nilai wajar teridentifikasi neto yang diperoleh
Harga perolehan (Catatan 1b)

1.797.761.236
2.258.750.000

Goodwill

460.988.764

Pada tanggal 29 April 2015, Grup mengakuisisi 99,00% saham PT Go Cell International (GCI), dengan
jumlah harga perolehan sebesar Rp 49.500.000.000.
Tabel di bawah ini merangkum harga perolehan GCI dan nilai wajar aset teridentifikasi neto pada
tanggal akuisisi.
29 April 2015
Aset lancar
Aset tidak lancar
Liabilitas jangka panjang

15.000.000
65.083.340.000
(15.098.340.000)

Nilai aset bersih yang diambil alih
Kepentingan non pengendali

50.000.000.000
(500.000.000)

Nilai wajar teridentifikasi neto yang diperoleh
Harga perolehan (Catatan 1b)

49.500.000.000
49.500.000.000

Goodwill

-

Goodwill disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar lain-lain dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian.
Nilai wajar dari kepentingan nonpengendali pada LMS, DF, dan GCI, perusahaan yang tidak terdaftar
di bursa, diestimasikan dengan menggunakan harga pembelian yang dibayar untuk mengakuisisi
60,00%, 55,56%, dan 99,00% kepentingan pada LMS, DF, dan GCI. Harga pembelian tersebut telah
disesuaikan dengan kurangnya pengendalian dan kurangnya kemampuan untuk dipasarkan yang akan
dipertimbangkan oleh partisipan pasar dalam mengestimasi nilai wajar kepentingan nonpengendali
pada LMS, DF dan GCI.
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5. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:
2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Kas
Rupiah

129.602.007

125.056.896

124.877.623

1.702.601.994
1.617.306.046
192.555.864
9.923.852
3.617.456
-

402.071.497
3.613.417.805
21.132.472
33.057.852
163.514.627
67.140.820

2.516.709.022
1.129.271.554
2.500.000
15.197.220
18.487.846

11.618.859

6.173.839

-

Jumlah Bank

3.537.624.071

4.306.508.912

3.682.165.642

Jumlah Kas dan Bank

3.667.226.078

4.431.565.808

3.807.043.265

Bank
Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara Tbk
PT Bank Permata Tbk
PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dollar Amerika Serikat
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
(USD 865 pada tahun 2016 dan USD 448
pada tahun 2015)

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, tidak ada kas dan bank Grup yang dibatasi
penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.
6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Rincian piutang usaha berdasarkan jenis piutang adalah sebagai berikut:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

City ledger
Guest ledger

5.167.532.107
33.693.327

6.372.251.053
-

18.347.767
-

Jumlah

5.201.225.434

6.372.251.053

18.347.767

City ledger merupakan piutang usaha kepada pelanggan yang telah memiliki fasilitas kredit dari Grup
dan sudah tidak menginap di hotel.
Guest ledger merupakan piutang usaha dari pelanggan hotel selama masih menginap di hotel.
Piutang ini akan dilunasi pelanggan atau direklasifikasi ke city ledger pada saat pelanggan yang telah
memiliki fasilitas kredit dari Grup checkout dari hotel.
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6. PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)
Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:
2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Sampai dengan 1 bulan
1 bulan - 3 bulan
3 bulan - 6 bulan
Lebih dari 6 bulan

2.668.170.367
552.306.598
1.742.339.589
238.408.880

557.178.675
2.101.057.586
678.901.469
3.035.113.323

18.347.767
-

Jumlah

5.201.225.434

6.372.251.053

18.347.767

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, semua piutang usaha Grup merupakan piutang
usaha dari pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, piutang usaha Entitas Induk dijadikan jaminan atas
utang bank jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh Entitas Induk dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 3.715.884.923 (Catatan 12 dan 17).
Manajemen Grup berpendapat bahwa seluruh piutang usaha tersebut dapat tertagih, sehingga tidak
perlu dibuat cadangan kerugian penurunan nilai piutang.
7. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI
Dalam kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi berdasarkan harga dan persyaratan yang
disepakati bersama dengan pihak-pihak berelasi. Piutang dari atau utang kepada pihak-pihak berelasi
tidak dibebani bunga dan tidak memiliki jadwal pelunasan kembali yang tetap.
Rincian saldo yang timbul dari transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
a. Piutang lain-lain
Akun ini terdiri dari:
2016
Jumlah
3.087.057.600
3.036.316.800
104.280.000
104.280.000
6.331.934.400

PT Samali Catering Services
PT Cakrawala Permai Prima
PT Anugrah Berkah Madani
PT Saligading Madani
*)

%*)
0,50
0,49
0,02
0,02
1,03

persentase terhadap jumlah aset konsolidasian.

Akun ini merupakan piutang atas pendapatan sewa atas ruangan kantor lantai 3, 25, dan 26 milik
Entitas Induk yang terletak di ITS Tower, Jalan Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan selama
jangka waktu 3 tahun.
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7. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
b. Piutang pihak berelasi
Akun ini terdiri dari:
2016
Jumlah
3.158.000.000
33.000.000
3.191.000.000

PT Samali Catering Services (SCS)
Lain-lain
*)

%*)
0,51
0,01
0,52

persentase terhadap jumlah aset konsolidasian.

Piutang kepada SCS merupakan beban operasional SCS yang dibayarkan terlebih dahulu oleh
PT Dream Food, entitas anak.
c. Utang pihak berelasi
Akun ini terdiri dari:
2016
Jumlah
PT Saligading Bersama
(SGB)
PT Equator Dinamika
Selaras (EDS)
PT Kaidi Indojaya (KI)
PT Cakrawala Permai
Prima (CPP)

*)

2015
%*)

Jumlah

2014
%*)

Jumlah

%*)

272.390.588.458

51,80

307.338.085.436

63,42

236.416.473.580

58,30

8.130.536.230

1,55

8.130.536.230

1,68

8.130.536.230

2,00

1.413.183.270

0,27

1.413.183.270

0,29

1.128.568.387

0,28

0,06

317.999.940

0,07

40.317.999.940

9,94

53,68

317.199.804.876

65,46

285.993.578.137

70,52

317.999.940

282.252.307.898
persentase terhadap jumlah liabilitas konsolidasian.

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman Grup yang diterima dari SGB, EDS, KI, dan CPP yang
digunakan untuk beban operasional Grup, peningkatan barang modal dan dana untuk pelunasan
angsuran utang bank.
SGB
Berdasarkan perjanjian antara SGB dengan Entitas Induk pada tanggal 26 April 2012, Entitas
Induk memiliki utang kepada SGB dengan jangka waktu selama 6 tahun atau pada tanggal
26 April 2018. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 3,00%.
Pada tanggal 13 November 2015, sebagian utang pihak berelasi kepada SGB telah dikonversi
menjadi modal (Catatan 21).
Pada tanggal 17 Februari 2017, utang pihak berelasi kepada SGB telah dikonversi menjadi modal
(Catatan 36).
EDS
Berdasarkan perjanjian antara EDS dengan LMS, entitas anak, pada tanggal 9 Januari 2013, LMS
memiliki utang kepada EDS dengan jangka waktu selama 5 tahun atau pada tanggal 9 Januari
2018. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 3,00%.
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7. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
c. Utang pihak berelasi (lanjutan)
KI
Berdasarkan perjanjian antara KI dengan Entitas Induk, pada tanggal 16 Januari 2012, Entitas
Induk memiliki utang kepada KI dengan jangka waktu selama 6 tahun atau pada tanggal
16 Januari 2018. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 3,00%.
CPP
Berdasarkan perjanjian antara CPP dengan Entitas Induk, pada tanggal 20 Januari 2012, Entitas
Induk memiliki utang kepada CPP dengan jangka waktu selama 6 tahun atau pada tanggal
20 Januari 2018. Pinjaman ini dikenai bunga sebesar 3,00%.
d. Transaksi lainnya
Rincian transaksi lainnya Grup dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
Pendapatan sewa
2016
Jumlah
2.806.416.000
2.760.288.000
94.800.000
94.800.000
5.756.304.000

PT Samali Catering Services
PT Cakrawala Permai Prima
PT Anugrah Berkah Madani
PT Saligading Madani
*)

%*)
41,28
40,60
1,39
1,39
84,66

persentase terhadap jumlah pendapatan sewa konsolidasian.

Akun ini merupakan pendapatan sewa atas ruangan kantor lantai 3, 25, dan 26 milik Entitas Induk
yang terletak di ITS Tower, Jalan Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan selama jangka waktu 3
tahun.
e. Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi
2016
Dewan Komisaris
Jumlah
Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek lainnya
*)

457.486.360

Direksi

%*)

Jumlah

2,38

1.689.274.000

%*)

8,77

persentase terhadap jumlah beban gaji dan tunjangan lainnya.
2015
Dewan Komisaris
Jumlah

Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek lainnya
*)

351.792.000

persentase terhadap jumlah beban gaji dan tunjangan lainnya.
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%*)

1,73

Direksi
Jumlah

1.336.584.000

%*)

6,57
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DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
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7. SIFAT, TRANSAKSI, DAN SALDO PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)
e. Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)
2014
Dewan Komisaris
%*)

Jumlah
Gaji dan imbalan karyawan
jangka pendek lainnya
*)

261.600.000

1.53

Direksi
%*)

Jumlah

956.400.000

5,59

persentase terhadap jumlah beban gaji dan tunjangan lainnya.

f. Hubungan dan sifat transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
No
1

Pihak-pihak Berelasi
PT Samali Catering Services

2

PT Cakrawala Permai Prima

3

PT Anugrah Berkah Madani

4
5
6

PT Saligading Madani
PT Saligading Bersama
PT Kaidi Indojaya

7

PT Equator Dinamika Selaras

Sifat Hubungan
Memiliki pemegang saham
yang sama dengan Grup
Pemegang saham
Memiliki pemegang saham
yang sama dengan Grup
Entitas Induk Utama Grup
Pemegang saham
Memiliki pemegang saham
yang sama dengan Grup
Memiliki personil
manajemen kunci yang
merupakan anggota
keluarga dekat

Sifat Transaksi
Piutang lain-lain, piutang pihak berelasi,
dan pendapatan sewa
Piutang lain-lain, utang pihak berelasi,
dan pendapatan sewa
Piutang lain-lain dan pendapatan sewa
Piutang lain-lain dan pendapatan sewa
Utang pihak berelasi
Utang pihak berelasi
Utang pihak berelasi

8. PERSEDIAAN
Persediaan terdiri atas:
2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Utensil
China glassware
Linen in operation
Makanan
General supplies
Minuman
Cutleries
Lain-lain

1.043.890.417
564.470.919
421.499.479
352.883.352
318.296.054
22.302.880
304.538.947

230.506.201
443.610.429
86.851.600
231.387.538
219.616.967
36.603.480
516.800
314.703.156

223.697.701
443.610.429
86.851.600
370.354.383
263.708.216
53.087.279
265.354.320

Jumlah

3.027.882.048

1.563.796.171

1.706.663.928

Persediaan general supplies merupakan persediaan untuk keperluan tamu, alat cetak, dan peralatan
untuk hotel.
Persediaan lain-lain berupa perlengkapan umum untuk menunjang kegiatan operasional Grup.
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, persediaan Entitas Induk dijadikan jaminan atas
utang bank jangka pendek dan jangka panjang yang diperoleh Entitas Induk dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 359.807.061 (Catatan 12 dan 17).
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8. PERSEDIAAN (lanjutan)
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun, manajemen
berpendapat bahwa tidak ada penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang untuk
menutup kemungkinan kerugian atas persediaan.
9. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
Akun ini terdiri dari:
2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Uang muka:
Pembelian aset
Pembelian tanah
Deposit
Lain-lain

7.937.000.000
1.172.197.720
226.391.127
551.693.015

1.172.197.720
942.517.215
643.511.177

1.149.197.720
1.576.339.423
389.627.042

Jumlah uang muka

9.887.281.862

2.758.226.112

3.115.164.185

Beban dibayar di muka:
Asuransi
Maintenance contract
Lain-lain

404.782.037
11.250.000
57.116.834

254.600.057
-

273.160.091
-

Jumlah beban dibayar di muka

473.148.871

254.600.057

273.160.091

10.360.430.733

3.012.826.169

3.388.324.276

Jumlah uang muka dan beban dibayar di muka

Uang muka pembelian aset tetap sebesar Rp 7.937.000.000 pada tanggal 31 Desember 2016
merupakan uang muka yang digunakan untuk uang muka pembelian aset, berupa gedung kantor di
ITS Tower oleh PT Dream Food, entitas anak.
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10. ASET TETAP
Rincian dan mutasi aset tetap selama tahun 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2016
Biaya Perolehan
Kepemilikan Langsung
Tanah
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Akuisisi
entitas anak

Reklasifikasi

Saldo Akhir

83.429.500.000
239.319.313.429
18.113.647.550
11.109.097.033
948.520.930

4.969.019.961
2.412.002.250
-

-

59.723.537.157
-

-

83.429.500.000
299.042.850.586
23.082.667.511
13.521.099.283
948.520.930

264.200.000

-

-

-

-

264.200.000

Jumlah

353.184.278.942

7.381.022.211

-

59.723.537.157

-

420.288.838.310

Aset dalam pembangunan
Bangunan dan prasarana

150.419.779.785

12.728.390.446

(59.723.537.157 )

-

103.424.633.074

Jumlah biaya perolehan

503.604.058.727

20.109.412.657

-

-

-

523.713.471.384

21.552.980.144
6.039.510.966
3.923.661.330
325.210.279

13.981.750.243
4.244.283.489
2.523.414.585
189.704.186

-

-

-

35.534.730.387
10.283.794.455
6.447.075.915
514.914.465

5.504.167

66.050.000

-

-

-

71.554.167

31.846.866.886

21.005.202.503

-

-

-

52.852.069.389

Sewa
Kendaraan

Akumulasi Penyusutan
Kepemilikan Langsung
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan
Sewa
Kendaraan
Jumlah akumulasi penyusutan
Nilai Buku

471.757.191.841

470.861.401.995
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10. ASET TETAP (lanjutan)
2015
(Disajikan kembali - Catatan 37)
Biaya Perolehan
Kepemilikan Langsung
Tanah
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan
Sewa
Kendaraan
Jumlah
Aset dalam pembangunan
Bangunan dan prasarana
Jumlah biaya perolehan
Akumulasi Penyusutan
Kepemilikan Langsung
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan
Sewa
Kendaraan
Jumlah akumulasi penyusutan
Nilai Buku

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

83.079.500.000
239.319.313.429
18.113.647.550
11.109.097.033
817.660.930

350.000.000
130.860.000

264.200.000

-

352.703.418.942

480.860.000

57.660.968.493

Akuisisi
entitas anak

Reklasifikasi

-

Saldo Akhir

-

-

83.429.500.000
239.319.313.429
18.113.647.550
11.109.097.033
948.520.930

-

-

264.200.000

-

-

-

353.184.278.942

74.675.471.292

-

-

18.083.340.000

150.419.779.785

410.364.387.435

75.156.331.292

-

-

18.083.340.000

503.604.058.727

9.587.014.473
2.436.274.068
1.723.054.281
135.506.093

11.965.965.671
3.603.236.898
2.200.607.049
189.704.186

-

-

-

21.552.980.144
6.039.510.966
3.923.661.330
325.210.279

5.504.167

-

-

-

-

5.504.167

13.887.353.082

17.959.513.804

-

-

-

31.846.866.886

396.477.034.353

471.757.191.841
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10. ASET TETAP (lanjutan)
2014
(Disajikan kembali - Catatan 37)
Biaya Perolehan
Kepemilikan Langsung
Tanah
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Akuisi
entitas anak

Reklasifikasi

-

37.561.384.761
212.150.513.637
-

-

83.079.500.000
239.319.313.429
.18.113.647.550
11.109.097.033
817.660.930

264.200.000

-

-

-

264.200.000

16.057.739.200

86.933.781.344

-

249.711.898.398

-

352.703.418.942

Aset dalam pembangunan
Bangunan dan prasarana

107.671.991.851

162.139.490.279

(212.150.513.637 )

-

57.660.968.493

Jumlah biaya perolehan

123.729.731.051

249.073.271.623

-

37.561.384.761

-

410.364.387.435

Akumulasi Penyusutan
Kepemilikan Langsung
Bangunan dan prasarana
Mesin dan peralatan
Perabotan dan perlengkapan
Kendaraan

-

9.587.014.473
2.436.274.068
1.723.054.281
135.506.093

-

-

-

9.587.014.473
2.436.274.068
1.723.054.281
135.506.093

Sewa
Kendaraan

-

5.504.167

-

-

-

5.504.167

Jumlah akumulasi penyusutan

-

13.887.353.082

-

-

-

13.887.353.082

Sewa
Kendaraan
Jumlah

Nilai Buku

16.057.739.200
-

29.460.376.039
27.168.799.792
18.113.647.550
11.109.097.033
817.660.930

-

-

Saldo Akhir

123.729.731.051

396.477.034.353
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10. ASET TETAP (lanjutan)
Beban penyusutan aset tetap masing-masing sebesar Rp 21.005.202.503, Rp 17.959.513.804 dan
Rp 13.887.353.082 untuk tahun 2016, 2015 dan 2014 disajikan dalam akun “Beban Penyusutan Aset
Tetap” sebagai bagian dari “Beban Usaha - Umum dan Administrasi” pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian (Catatan 25).
Beberapa tanah dan bangunan milik Entitas Induk masing-masing dengan Sertifikat Hak Guna
Bangunan (SHGB) No. 4383, 4405, 4404, 762, 763, 2628, 4602, berikut dengan tanah dengan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) No. 644, nama Entitas Induk yang terletak di Jl. Benteng Betawi,
Tangerang, digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Negara
Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (Catatan 12 dan 17).
Beberapa tanah milik Entitas Induk masing-masing dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
No. 446, 447, 448, 449 yang terletak di Jl. Giyanti No. 14, Cepu, Jawa Tengah, berikut bangunan milik
LMS, entitas anak, digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh LMS dari BNI (Catatan
12 dan 17), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 4 tanggal
6 Agustus 2014.
Beberapa tanah milik Entitas Induk masing-masing dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
No. 703, 704, 705, terletak di Kabupaten Blora, Cepu, Propinsi Jawa Tengah berikut bangunan milik
GCI, entitas Anak, digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman yang diperoleh GCI dari Bukopin
(Catatan 17), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris Nuraini Zachman, S.H., M.Hum, No. 25
tanggal 29 Mei 2015.
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Grup telah mengasuransikan aset tetap, tidak
termasuk tanah, dengan PT Procare Indonesia dan PT Asuransi Tri Prakarta, pihak ketiga, terhadap
risiko kerugian akibat kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu polis tertentu dengan nilai
pertanggungan sebesar masing-masing Rp 149.102.410.000 pada tanggal 31 Desember 2016,
Rp 199.756.160.000 pada tanggal 31 Desember 2015, dan Rp 162.378.000.000 pada tanggal
31 Desember 2014 (Catatan 36).
Bunga yang dikapitalisasi dalam akun aset tetap masing-masing sebesar Rp 4.440.468.413 dan
Rp 2.349.427.887 untuk tahun 2016 dan 2015.
Aset dalam pembangunan merupakan biaya pembangunan dan renovasi bangunan dan prasarana
kantor pusat dan unit-unit hotel yang masih dalam tahap pengerjaan. Rincian aset dalam
pembangunan Grup pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:
2016
Nilai Tercatat
Ammi Medan
Allium Arum Cepu
Arum Yogyakarta
Jumlah

Tingkat penyelesaian

60.128.331.957
42.055.048.397
1.241.252.720

12,87%
85,70%
1,83%

Estimasi penyelesaian
Juni 2019
Oktober 2017
Oktober 2018

103.424.633.074

2015
Nilai Tercatat
Allium Arum Cepu
Ammi Medan
Arum Yogyakarta
Jumlah

89.050.195.108
60.128.331.957
1.241.252.720
150.419.779.785
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Tingkat penyelesaian
41,40%
12,87%
1,83%

Estimasi penyelesaian
Oktober 2017
Juni 2019
Oktober 2018
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10. ASET TETAP (lanjutan)
2014
Nilai Tercatat

Tingkat penyelesaian

Ammi Medan
Arum Yogyakarta

56.650.715.773
1.010.252.720

Jumlah

57.660.968.493

Estimasi penyelesaian

12,12%
1,64%

Juni 2019
Oktober 2018

Hasil penilaian atas seluruh aset tetap Grup dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya sebesar
Rp 649.837.000.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen Kantor Jasa Penilai
Publik Bambang & Ernasapta, penilai independen, yang ditandatangani oleh Bambang Kus Cahyono,
sesuai laporannya No. BEST-067/BLP/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan menggunakan
metode pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya.
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tetap,
manajemen Grup berpendapat bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.
11. PROPERTI INVESTASI
Rincian dan mutasi properti investasi selama tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut :
2016

Penambahan /
Reklasifikasi

Saldo Awal

Pengurangan /
Reklasifikasi

Saldo Akhir

Biaya Perolehan
Bangunan dan prasarana

121.666.668.000

-

-

121.666.668.000

Jumlah biaya perolehan

121.666.668.000

-

-

121.666.668.000

Akumulasi Penyusutan
Bangunan dan prasarana

-

6.083.333.400

-

6.083.333.400

Jumlah akumulasi penyusutan

-

6.083.333.400

-

6.083.333.400

Nilai Buku

2015
(Disajikan kembali - Catatan 37)

121.666.668.000

115.583.334.600

Penambahan /
Reklasifikasi

Saldo Awal

Pengurangan /
Reklasifikasi

Saldo Akhir

Biaya Perolehan
Bangunan dan prasarana

-

121.666.668.000

-

121.666.668.000

Jumlah biaya perolehan

-

121.666.668.000

-

121.666.668.000

Akumulasi Penyusutan
Bangunan dan prasarana

-

-

-

-

Jumlah akumulasi penyusutan

-

-

-

-

Nilai Buku

-
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)
Properti investasi Grup merupakan 1 unit gedung kantor, ITS Tower, yang terletak di Jalan Raya
Pasar Minggu No. 18, Jakarta Selatan.
Beban penyusutan properti investasi sebesar Rp 6.083.333.400 untuk tahun 2016 disajikan dalam
akun ”Penyusutan Properti Investasi” sebagai bagian dari “Pendapatan (Beban) Lain-Lain” pada
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
Ruang kantor lantai 3, 25, dan 26 dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 076, 077, dan
078 yang terletak di ITS Tower, Jl. Raya Pasar Minggu Km 18, Jakarta digunakan sebagai jaminan
untuk pinjaman yang diperoleh Entitas Induk dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
(Catatan 12 dan 17).
Hasil penilaian atas properti investasi Grup dinyatakan berdasarkan nilai wajarnya sebesar
Rp 122.802.700.000 yang ditentukan berdasarkan laporan penilaian independen Kantor Jasa Penilai
Publik Bambang & Ernasapta, penilai independen, yang ditandatangani oleh Bambang Kus Cahyono,
sesuai laporannya No. BEST-067/BLP/II/2017 tertanggal 17 Februari 2017 dengan menggunakan
metode pendekatan pasar.
Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, manajemen berpendapat bahwa tidak ada indikasi
penurunan nilai properti investasi.
12. UTANG BANK JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek terdiri dari:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Kredit Investasi
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Entitas Induk
Entitas anak

-

1.000.000.000
1.000.000.000

1.000.000.000
1.000,000.000

Jumlah

-

2.000.000.000

2.000.000.000

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
Entitas Induk
Berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. JMM/2/155/R tanggal 12 Juni 2013, Entitas Induk
memperoleh fasilitas kredit dari BNI. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
berdasarkan Akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 83 tanggal 18 Desember 2015 mengenai
perubahan kelima perjanjian pemberian fasilitas perbankan. Fasilitas kredit yang diperoleh Entitas
Induk adalah Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan batas maksimum pinjaman sebesar
Rp 1.000.000.000. Fasilitas ini dikenai tingkat suku bunga sebesar 13,25% per tahun dan digunakan
sebagai pembangunan Hotel Allium di Jalan Benteng Betawi, Tangerang. Fasilitas ini jatuh tempo
pada tanggal 20 Maret 2016. Fasilitas ini sudah dilunasi oleh Entitas Induk tanggal 16 Maret 2016.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)
Entitas Induk (lanjutan)
Fasilitas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (Catatan 17) dari BNI dijamin
secara gabungan dengan:
a. Aset tetap tanah dan bangunan (Catatan 10).
b. Properti investasi (Catatan 11).
c. Piutang dagang dan persediaan dengan nilai penjaminan sebesar Rp 4.075.691.984 (Catatan 6
dan 8).
d. Apartemen Essence, Unit Eminence yang terletak di Jalan Dharmawangsa X No. 86, Jakarta atas
nama Andre Jerrico Legoh, Komisaris Entitas Induk, dengan nilai penjaminan sebesar
Rp 2.800.000.000.
e. Jaminan pribadi atas nama Ir. Musyanif, pemegang saham utama Grup.
f. Jaminan perusahaan atas nama PT Cakrawala Permai Prima dan PT Saligading Bersama,
pemegang saham Entitas Induk.
Selama utang Entitas Induk terhadap BNI belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis dari BNI, Entitas
Induk dilarang melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:
a. Mengubah bentuk atau status hukum Entitas Induk, mengubah anggaran dasar (kecuali
meningkatkan modal Entitas Induk) memindah-tangankan resipis atau saham Entitas Induk baik
antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang
saham dominan.
b. Mengubah susunan pengurus Entitas Induk dan pemilikan saham Entitas Induk.
c. Menggunakan dana Entitas Induk untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit
dari BNI.
d. Mengizinkan pihak lain menggunakan Entitas Induk untuk kegiatan usaha pihak lain.
e. Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan Entitas Induk atau barang agunan kepada pihak
lain.
f. Melunasi seluruh atau sebagian hutang Entitas Induk kepada pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit
BNI.
g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk
menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang
berkaitan langsung dengan usahanya.
h. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali
jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
usahanya.
i. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud
apapun, yang telah dijaminkan oleh Entitas Induk ke BNI, kepada pihak lain.
j. Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
l. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
m. Melakukan investasi yang melebihi proceed Entitas Induk, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Entitas Induk kepada pihak
manapun.
o. Mengubah bidang usaha.
p. Melakukan interfinancing dengan anggota grup usaha.
q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial.
r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)
Entitas Induk (lanjutan)
Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan
(Catatan 17) sebagai berikut:
a. Rasio lancar minimal 1,00 kali.
b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,30 kali.
c. Debt Service Coverage minimal 100%.
Pada tanggal 31 Desember 2016, rasio keuangan Entitas Induk adalah:
a. Rasio lancar sebesar 0,77 kali.
b. Debt to Equity Ratio sebesar 4,6 kali.
c. Debt to Service Coverage sebesar 13,49%.
Meskipun belum memenuhi rasio keuangan tersebut, Entitas Induk belum pernah menerima
pernyataan wanprestasi (default) dari BNI (Catatan 36).
Beban bunga dari utang bank jangka pendek dari BNI untuk tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 disajikan sebagai “Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
PT Lancar Makmur Sentosa (LMS)
Berdasarkan Surat Keputusan Kredit No. JMM/2/215/R tanggal 4 Agustus 2014, LMS memperoleh
fasilitas kredit dari BNI. Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan
Akta Notaris Imelda Nur Pane, S.H., No. 5 tanggal 15 Februari 2016 mengenai perubahan ketiga
perjanjian pemberian fasilitas perbankan. Fasilitas kredit yang diperoleh LMS adalah Fasilitas Kredit
Modal Kerja dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 1.000.000.000. Fasilitas ini dikenai
tingkat suku bunga sebesar 13,25% per tahun dan digunakan sebagai tambahan modal kerja untuk
beban operasional Hotel Ammi Cepu (LMS). Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 5 Mei 2016.
Fasilitas ini sudah dilunasi oleh LMS tanggal 17 Maret 2016.
Fasilitas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (Catatan 17) dari BNI dijamin
secara gabungan dengan:
a. Aset tetap tanah (Catatan 10)
b. Apartemen Essence, Unit Eminence yang terletak di Jalan Dharmawangsa X No. 86, Jakarta atas
nama Andre Jerrico Legoh, komisaris Entitas Induk, dengan nilai penjaminan sebesar
Rp 2.800.000.000.
c. Jaminan pribadi atas nama Ir. Musyanif, pemegang saham utama Grup.
d. Jaminan akta perusahaan atas nama PT Saligading Bersama, pemegang saham Entitas Induk.
Selama utang LMS terhadap BNI belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis dari BNI, LMS dilarang
melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:
a. Mengubah bentuk atau status hukum LMS, mengubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan
modal LMS) memindah-tangankan resipis atau saham LMS baik antar pemegang saham maupun
kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan.
b. Mengubah susunan pengurus LMS dan pemilikan saham LMS.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
12. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)
PT Lancar Makmur Sentosa (LMS) (lanjutan)
c.
d.
e.
f.

Menggunakan dana LMS untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
Mengizinkan pihak lain menggunakan LMS untuk kegiatan usaha pihak lain.
Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan LMS atau barang agunan kepada pihak lain.
Melunasi seluruh atau sebagian hutang LMS kepada pemegang saham dan/atau perusahaan
afiliasi yang belum atau telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI.
g. Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk
menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang
berkaitan langsung dengan usahanya.
h. Memberikan pinjaman kepada siapa pun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali
jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
usahanya.
i. Mengikatkan diri sebagai penjamin dan menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud
apapun, yang telah dijaminkan oleh LMS ke BNI, kepada pihak lain.
j. Membagi laba usaha dan membayar dividen kepada pemegang saham.
k. Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
l. Melakukan merger, akuisisi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
m. Melakukan investasi yang melebihi proceed LMS, penyertaan modal atau pengambil-alihan saham
pada perusahaan lain.
n. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham LMS kepada pihak manapun.
o. Mengubah bidang usaha.
p. Melakukan interfinancing dengan anggota grup usaha.
q. Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial.
r. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
Selama jangka waktu pinjaman, LMS harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan sebagai
berikut:
a. Rasio lancar minimal 1,00 kali.
b. Debt to Equity Ratio maksimal 2,30 kali.
c. Debt Service Coverage minimal 100%.
Pada tanggal 31 Desember 2016, rasio keuangan LMS adalah:
a. Rasio lancar sebesar 0,20 kali.
b. Debt to Equity Ratio sebesar 1,3 kali.
c. Debt to Service Coverage sebesar 28,75%.
Meskipun belum memenuhi rasio keuangan tersebut, Entitas Induk belum pernah menerima
pernyataan wanprestasi (default) dari BNI (Catatan 36).
Beban bunga utang bank jangka pendek dari BNI untuk tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
disajikan sebagai “Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
13. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA
Utang usaha seluruhnya merupakan utang kepada pemasok atas pembelian persediaan hotel.
Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Sampai dengan 1 bulan
1 bulan - 3 bulan
3 bulan - 6 bulan
Lebih dari 6 bulan

1.285.395.109
639.358.587
170.299.255
1.144.264.740

130.716.170
705.041.314
652.748.489
1.343.305.446

28.870.003
650.448.124
227.722.093
567.197.142

Jumlah

3.239.317.691

2.831.811.419

1.474.237.362

Pemasok utama Grup, antara lain, adalah PD Jaya Mandiri, CV Rasty Sarana Utama, PT Sukanda
Jaya, PT Catur Mitra Kulina dan UD Amel.
Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, semua utang usaha Grup merupakan utang usaha
kepada pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.
14. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA
Utang lain-lain kepada pihak ketiga terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

PT Salimas Bersama
Service charge yang belum dibagikan
Lain-lain

500.000.000
586.465.661
2.313.866.691

500.000.000
331.454.961
2.557.161.772

81.180.951
-

Jumlah

3.400.332.352

3.388.616.733

81.180.951

15. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR
Akun ini terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Bunga
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Listrik dan air
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 200juta)

2.106.904.898
414.856.492
299.686.437
871.806.017

944.686.502
325.472.400
1.410.729.665

4.467.095.718

Jumlah

3.693.253.844

2.680.888.567

4.467.095.718
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
16. PERPAJAKAN
a. Utang Pajak
Akun ini terdiri dari:
2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Entitas Induk:
Pajak Penghasilan:
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pajak lainnya:
Pajak Hotel dan Restoran

1.974.335.386
180.309.084
375.000
35.564.492

1.265.984.986
69.301.021
345.151
23.246.119

1.278.902.259
65.299.157
-

1.810.741.923

592.007.525

-

Subjumlah

4.001.325.885

1.950.884.802

1.344.201.416

Entitas anak:
Pajak Penghasilan:
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 23
Pajak lainnya:
Pajak Hotel dan Restoran

50.054.802
4.815.079
-

50.054.802
23.802.342
297.036

16.236.190
76.377.825
-

1.680.862.944

931.457.160

178.598.092

Subjumlah

1.735.732.825

1.005.611.340

271.212.107

Jumlah

5.737.058.710

2.956.496.142

1.615.413.523

b. Beban (manfaat) pajak
Beban (manfaat) pajak terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Pajak kini
Pajak tangguhan

151.473.863

(40.740.624)

130.060.016

Jumlah beban pajak

151.473.863

(40.740.624)

130.060.016

c. Pajak kini
Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal untuk tahun-tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah sebagai berikut:
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
16. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Pajak kini
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Rugi sebelum beban pajak menurut laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian
Dikurangi:
Rugi sebelum beban pajak entitas anak
Rugi sebelum beban pajak Entitas Induk
Beda temporer
Penyisihan imbalan kerja karyawan
Penyusutan aset tetap
Beda tetap
Beban yang digunakan untuk memperoleh
pendapatan yang dikenai pajak final
Pemasaran
Jamuan dan representasi
Pajak
Keuntungan pembelian dengan diskon
Penghasilan yang pajaknya bersifat final:
Pendapatan sewa
Pendapatan jasa giro

(33.298.953.023 )

(32.466.425.436)

(30.064.344.158 )

(23.485.885.869 )

(9.191.302.489)

(4.571.708.079 )

(9.813.067.154 )

(23.275.122.947)

(25.492.636.077 )

316.946.000
(871.427.633 )

1.036.399.000
(836.858.540)

371.365.000
(857.878.109 )

13.510.443.123
67.836.490
54.867.745
155.074
-

160.315.600
85.906.542
1.374.548.592
-

58.044.208
28.166.428
(2.798.792.420 )

(6.799.104.000 )
(15.218.432 )

(27.547.923)

(26.108.834 )

(3.548.568.787 )

(21.482.359.676)

(28.717.839.804 )

Rugi fiskal tahun sebelumnya

(50.200.199.480 )

(28.717.839.804)

Akumulasi rugi fiskal

(53.748.768.267 )

(50.200.199.480)

Rugi fiskal tahun berjalan Entitas Induk

(28.717.839.804 )

Rugi fiskal tahun 2016, 2015 dan 2014 hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian
SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Entitas Induk.
d. Pajak tangguhan
Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial
dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2016, 2015, dan 2014 adalah
sebagai berikut:
2016

Dikreditkan
(Dibebankan) pada
Laporan Laba Rugi

Saldo
Awal
Liabilitas pajak tangguhan
Entitas Induk:
Penyisihan imbalan kerja
Penyusutan aset tetap
Liabilitas pajak tangguhan
Entitas Induk - bersih
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak
Jumlah Liabilitas pajak
tangguhan
Jumlah Aset pajak
tangguhan - entitas anak

Dikreditkan
(Dibebankan)
pada
Penghasilan
Komprehensif
Lain

Saldo
Akhir

349.573.750
(432.326.435)

79.236.500
(217.856.909)

(25.706.000)
-

403.104.250
(650.183.344)

(82.752.685)

(138.620.409)

(25.706.000)

(247.079.094)

(30.553.707)

(23.479.455)

(7.139.750)

(61.172.912)

(113.306.392)

(162.099.864)

(32.845.750)

(308.252.006)

36.585.500

10.626.000

2.094.000
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PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
16. PERPAJAKAN (lanjutan)
d. Pajak tangguhan (lanjutan)
2015
(Disajikan kembali – Catatan 37)
Dikreditkan
(Dibebankan)
pada
Dikreditkan
Penghasilan
(Dibebankan) pada
Komprehensif
Laporan Laba Rugi
Lain

Saldo
Awal
Liabilitas pajak tangguhan
Entitas Induk:
Penyisihan imbalan kerja
Penyusutan aset tetap
Liabilitas pajak tangguhan
Entitas Induk - bersih
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak
Jumlah Liabilitas pajak
tangguhan
Jumlah Aset pajak
tangguhan - entitas anak

114.608.750
(214.469.527)

259.099.750
(217.856.908)

(24.134.750)
-

349.573.750
(432.326.435)

(99.860.777)

41.242.842

(24.134.750)

(82.752.685)

(15.426.239)

(15.127.468)

-

(30.553.707)

(115.287.016)

26.115.374

(24.134.750)

(113.306.392)

36.296.250

14.625.250

(14.336.000)

36.585.500

2014
(Disajikan kembali - Catatan 37)
Dikreditkan
(Dibebankan)
pada
Dikreditkan
Penghasilan
(Dibebankan) pada
Komprehensif
Laporan Laba Rugi
Lain

Saldo
Awal
Liabilitas pajak tangguhan
Entitas Induk:
Penyisihan imbalan kerja
Penyusutan aset tetap
Liabilitas pajak tangguhan
Entitas Induk - bersih
Liabilitas pajak tangguhan entitas anak
Jumlah Liabilitas pajak
tangguhan
Jumlah Aset pajak
tangguhan - entitas anak

Saldo
Akhir

Saldo
Akhir

17.152.000
-

92.841.250
(214.469.527)

4.615.500
-

114.608.750
(214.469.527)

17.152.000

(121.628.277)

4.615.500

(99.860.777)

-

(15.426.239)

-

(15.426.239)

17.152.000

(137.054.516)

4.615.500

(115.287.016)

24.456.250

6.994.500

4.845.500

36.296.250

e. Administrasi perpajakan
Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung,
menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak
(DJP) dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu sepuluh tahun sejak
saat terutangnya pajak, atau akhir tahun 2013, mana yang lebih awal. Ketentuan baru yang
diberlakukan terhadap tahun pajak 2008 dan tahun-tahun selanjutnya menentukan bahwa DJP
dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak tersebut dalam batas waktu lima tahun sejak
saat terutangnya pajak.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
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17. UTANG BANK JANGKA PANJANG
Akun ini terdiri dari:
2016
Utang bank jangka panjang:
Entitas Induk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Entitas anak, PT Lancar Makmur Sentosa (LMS)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi
Entitas anak, PT Go Cell International (GCI)
PT Bank Bukopin Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Jumlah
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Entitas Induk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Entitas anak, LMS
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi
Entitas anak, GCI
PT Bank Bukopin Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Jumlah bagian yang jatuh tempo dalam waktu
satu tahun
Bagian jangka panjang
Entitas Induk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Entitas anak, LMS
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kredit Investasi
Entitas anak, GCI
PT Bank Bukopin Tbk
Kredit Investasi I
Kredit Investasi II
Jumlah bagian jangka panjang
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2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

57.400.000.000
79.880.000.000

63.600.000.000
-

68.000.000.000
-

33.359.256.000

37.609.256.000

40.359.255.999

50.527.076.156
2.500.000.000

47.676.517.322
1.799.986.721

-

223.666.332.156

150.685.760.043

108.359.255.999

13.300.000.000
7.280.000.000

6.800.000.000
-

4.400.000.000
-

7.400.000.000

4.650.000.000

2.750.000.000

3.640.957.856
165.310.673

261.077.141
-

-

31.786.268.529

11.711.077.141

7.150.000.000

44.100.000.000
72.600.000.000

56.800.000.000
-

63.600.000.000
-

25.959.256.000

32.959.256.000

37.609.255.999

46.886.118.300
2.334.689.327

47.415.440.181
1.799.986.721

-

191.880.063.627

138.974.682.902

101.209.255.999

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)
Entitas Induk
a. Fasilitas Kredit Investasi I diperoleh pada tanggal 20 Juni 2013 berdasarkan Akta Notaris
Imelda Nur Pane, S.H., No. 82, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 70.000.000.000.
Fasilitas kredit ini dikenai bunga berkisar 11,00% per tahun, digunakan untuk pembangunan Hotel
Allium di Jalan Benteng Betawi, Tangerang. Pinjaman ini dibayarkan setiap bulan yang dimulai
pada tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dengan rincian angsuran
sebagai berikut:
 Tahun pertama sebesar Rp 200.000.000 per bulan.
 Tahun kedua sebesar Rp 400.000.000 per bulan.
 Tahun ketiga sebesar Rp 600.000.000 per bulan.
 Tahun keempat sebesar Rp 1.150.000.000 per bulan.
 Tahun kelima sebesar Rp 1.550.000.000 per bulan.
b. Fasilitas Kredit Investasi II diperoleh pada tanggal 18 April 2016 berdasarkan SKK
No. JMM/PK/2016.009, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 83.800.000.000. Fasilitas
kredit ini dikenai bunga berkisar 13,00% per tahun, digunakan untuk pembelian ruang kantor di
lantai 03 unit 01-15, lantai 25 unit 01-12, dan lantai 26 unit 01-15 di ITS Tower, Jalan Pasar
Minggu, Jakarta. Pinjaman ini dibayarkan setiap bulan yang dimulai pada tanggal 18 Mei 2016
sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 dengan rincian angsuran sebagai berikut:
 Tahun pertama sebesar Rp 560.000.000 per bulan.
 Tahun kedua sebesar Rp 875.000.000 per bulan.
 Tahun ketiga sebesar Rp 1.400.000.000 per bulan.
 Tahun keempat sebesar Rp 2.000.000.000 per bulan.
 Tahun kelima sebesar Rp 2.200.000.000 per bulan.
Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin secara gabungan dengan jaminan fasilitas kredit jangka pendek
yang diperoleh dari BNI (Catatan 12).
Selama pinjaman terhadap BNI belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis BNI, Entitas Induk dilarang
melakukan aktivitas seperti yang disyaratkan dalam fasilitas kredit dari BNI (Catatan 12).
Selama jangka waktu pinjaman, Entitas Induk harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan
yang sama dengan utang bank jangka pendek yang diperoleh dari BNI (Catatan 12).
Meskipun belum memenuhi rasio keuangan tersebut, Entitas Induk belum pernah menerima
pernyataan wanprestasi (default) dari BNI (Catatan 36).
Beban bunga dari utang bank jangka panjang dari BNI untuk tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 disajikan sebagai “Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
PT Lancar Makmur Sentosa (LMS)
Fasilitas Kredit Investasi I diperoleh pada tanggal 6 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris
Imelda Nur Pane, S.H., No. 4, dengan batas maksimum pinjaman sebesar Rp 41.000.000.000.
Fasilitas kredit ini dikenai bunga berkisar 13,25% per tahun, digunakan untuk pembangunan Hotel
Ammi di Jalan Gayanti, No. 14, Cepu, Jawa Tengah. Pinjaman ini dibayarkan setiap bulan yang
dimulai pada tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 dengan rincian
angsuran sebagai berikut:
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17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) (lanjutan)
PT Lancar Makmur Sentosa (LMS) (lanjutan)






Tahun pertama sebesar Rp 250.000.000 per bulan.
Tahun kedua sebesar Rp 400.000.000 per bulan.
Tahun ketiga sebesar Rp 600.000.000 per bulan.
Tahun keempat sebesar Rp 750.000.000 per bulan.
Tahun kelima sebesar Rp 1.420.000.000 per bulan.

Fasilitas-fasilitas pinjaman ini dijamin secara gabungan dengan jaminan fasilitas kredit jangka pendek
yang diperoleh dari BNI (Catatan 12).
Selama pinjaman terhadap BNI belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis BNI, LMS dilarang
melakukan aktivitas seperti yang disyaratkan dalam fasilitas kredit dari BNI (Catatan 12).
Selama jangka waktu pinjaman, LMS harus menjaga dan mempertahankan rasio keuangan yang
sama dengan utang bank jangka pendek yang diperoleh dari BNI (Catatan 12).
Meskipun belum memenuhi rasio keuangan tersebut, LMS belum pernah menerima pernyataan
wanprestasi (default) dari BNI (Catatan 36).
Beban bunga dari utang bank jangka panjang dari BNI untuk tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 disajikan sebagai “Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin)
PT Go Cell International (GCI)
a. Fasilitas Kredit Investasi I diperoleh pada tanggal 29 Mei 2015 berdasarkan Akta Notaris
Nuraini Zachman, S.H., M.Hum, No. 23, dengan batas maksimum pinjaman sebesar
Rp 52.000.000.000. Fasilitas kredit ini dikenai bunga berkisar 14,25% per tahun, digunakan untuk
pembangunan Hotel Allium dan Arum Cepu. Pinjaman ini dibayarkan setiap bulan yang dimulai
pada tanggal 25 Desember 2012 sampai dengan 25 Mei 2025 dengan angsuran setiap bulan
sebesar Rp 848.074.236.
b. Fasilitas Kredit Investasi II diperoleh pada tanggal 29 Mei 2015 berdasarkan Akta Notaris
Nuraini Zachman, S.H., M.Hum, No. 25, dengan batas maksimum pinjaman sebesar
Rp 2.500.000.000. Fasilitas kredit ini dikenai bunga berkisar 14,25% per tahun, digunakan untuk
Interest During Constraction (IDC) pembangunan Hotel Allium dan Arum Cepu. Pinjaman ini
dibayarkan setiap bulan yang dimulai pada tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 25 Juni 2025
dengan angsuran setiap bulan sebesar Rp 41.961.375.
Fasilitas utang bank jangka panjang dari Bukopin dijamin dengan:
a. Aset tetap tanah (Catatan 10).
b. Jaminan pribadi atas nama Ir. Musyanif, pemegang saham utama Grup.
Tidak terdapat kewajiban GCI kepada Ir. Musyanif sehubungan pemberian jaminan pribadi atas utang
bank kepada Bukopin.
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17. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) (lanjutan)
PT Go Cell International (GCI) (lanjutan)
Selama pinjaman terhadap Bukopin belum dilunasi, tanpa persetujuan tertulis Bukopin, GCI dilarang
melakukan aktivitas antara lain sebagai berikut:
a. GCI tidak diperkenankan memberikan jaminan kepada anggota grup yang lain atau kepada pihak
yang lain yang tidak berkaitan dengan bidang usaha.
b. Setiap perubahan anggaran dasar termasuk perubahan susunan pengurus memberitahukan
secara tertulis kepada bank, namun apabila akan melakukan perubahan pemegang saham harus
dengan persetujuan tertulis dengan bank serta wajib menyerahkan 1 salinan akta perubahan
tersebut berikut Surat Keputusannya selambat-lambatnya 1 bulan setelah tanggal perubahan.
c. Tidak diperkenankan melakukan overdraft dan cross clearing.
Selama jangka waktu pinjaman, GCI setelah beroperasi selama satu tahun harus menjaga dan
mempertahankan rasio keuangan earning before tax depreciation, and amortization terhadap
kewajiban bank minimal 1,3 kali.
Beban bunga dari utang bank jangka panjang dari BNI untuk tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 disajikan sebagai “Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian.
18. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN
Utang pembiayaan konsumen merupakan utang kepada PT Toyota Astra Financial Service atas
pembelian kendaraan untuk Entitas Induk dengan rincian sebagai berikut:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Jatuh tempo
2015
2016
2017
2018

182.256.000
140.280.000

224.232.000
182.256.000
140.280.000

224.232.000
224.232.000
182.256.000
140.280.000

Jumlah

322.536.000

546.768.000

771.000.000

Dikurangi: bunga

(36.091.957 )

(84.924.585)

(149.507.581 )

Utang pembiayaan konsumen

286.444.043

461.843.415

621.492.419

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

165.838.742

184.424.261

167.578.682

Bagian jangka panjang

120.605.301

277.419.154

453.913.737

Utang pembiayaan konsumen ini dikenai bunga berkisar 13,00% per tahun masing-masing pada
tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Kendaraan milik Grup dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen yang diperoleh
oleh Grup (Catatan 10).
Beban bunga dari utang pembiayaan konsumen untuk tahun 2016, 2015, dan 2014 disajikan sebagai
“Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
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19. UTANG SEWA PEMBIAYAAN
Utang sewa merupakan utang kepada PT Dipo Star Finance atas pembelian kendaraan untuk
PT Dream Food, entitas anak dengan rincian sebagai berikut:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Jatuh tempo
2015
2016
2017

76.013.300

82.923.600
76.013.300

82.923.600
82.923.600
76.013.300

Jumlah

76.013.300

158.936.900

241.860.500

Dikurangi: bunga

(4.219.963 )

(17.000.615)

(37.410.800)

Utang sewa pembiayaan

71.793.337

141.936.285

204.449.700

Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

71.793.337

70.142.948

62.513.415

-

71.793.337

141.936.285

Bagian jangka panjang

Utang sewa pembiayaan ini dikenai bunga berkisar 12,00% per tahun.
Beban bunga dari utang pembiayaan konsumen untuk tahun 2016, 2015, dan 2014 disajikan sebagai
“Beban Bunga” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.
20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
Grup mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015, dan 2014 berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh
PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, aktuaris independen, dalam laporannya tanggal 24 Januari 2017
sehubungan dengan penerapan PSAK 24 (Revisi 2015), “Imbalan Kerja”, menggunakan metode
“Projected Unit Credit”.
Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan jumlah liabilitas imbalan kerja karyawan adalah
sebagai berikut:
2016
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji tahunan
Tingkat pengunduran diri
Usia pensiun
Tingkat mortalitas
Metode penilaian

8,59%
10,00%
10,00%
55 Tahun
100%TMI99
Projected Unit
Credit

2015
9,14%
10,00%
10,00%
55 Tahun
100%TMI99
Projected Unit
Credit

2014
8,49%
10,00%
10,00%
55 Tahun
100%TMI99
Projected Unit
Credit

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri
atas:
2016
Nilai kini liabilitas imbalan kerja

2.202.811.000
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2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)
1.669.242.000

603.620.000
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20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)
Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba-rugi adalah sebagai berikut:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Beban jasa kini
Beban bunga
Beban jasa lalu

128.369.000
140.456.000
402.751.000

196.500.000
51.577.000
971.428.000

29.661.000
25.249.000
344.433.000

Beban imbalan kerja (Catatan 25)

671.576.000

1.219.505.000

399.343.000

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain
adalah sebagai berikut:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Keuntungan (kerugian) aktuarial yang timbul dari:
Perubahan asumsi keuangan

(123.007.000 )

(153.883.000)

37.844.000

Total beban imbalan kerja yang diakui pada
penghasilan komprehensif lain

(123.007.000 )

(153.883.000)

37.844.000

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan selama tahun 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Saldo awal tahun
Beban imbalan kerja tahun berjalan
Penghasilan (beban) komprehensif lain
Pembayaran selama tahun berjalan

1.669.242.000
671.576.000
(123.007.000 )
(15.000.000 )

603.620.000
1.219.505.000
(153.883.000)
-

166.433.000
399.343.000
37.844.000
-

Saldo akhir tahun

2.202.811.000

1.669.242.000

603.620.000

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi persyaratan
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014.
Analisis sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tahun 2016, adalah sebagai berikut:
Entitas Induk
Analisa sensitivitas
Asumsi tingkat diskonto
Tingkat diskonto - 1%
Tingkat diskonto +1%
Asumsi tingkat kenaikan gaji
Tingkat kenaikan gaji - 1%
Tingkat kenaikan gaji + 1%
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Entitas Anak

1.810.507.000
1.441.008.000

669.271.000
523.138.000

1.434.092.000
1.814.771.000

518.844.000
672.719.000
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20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)
Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya
dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin
saling berkorelasi.
Dalam penghitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang
sama telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian.
Jumlah jatuh tempo kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Dalam waktu 1 tahun
Dalam 1 - 5 tahun
Dalam 5 - 10 tahun
Di atas 10 tahun

24.474.000
154.739.000
3.234.326.000
7.358.367.000

Jumlah kewajiban

10.771.906.000

21. MODAL SAHAM
Berdasarkan Akta Notaris Afini Suri, S.H., M.Kn, No. 6 tanggal 25 Januari 2013, Entitas Induk
melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 35.000 lembar saham
dengan nilai sebesar Rp 35.000.000.000, sehingga saham Entitas Induk berubah dari 5.000 lembar
saham dengan nilai Rp 5.000.000.000 menjadi 40.000 lembar saham dengan nilai sebesar
Rp 40.000.000.000.
Susunan pemegang saham dan pemilikan modal saham Entitas Induk pada tahun 2014 berdasarkan
akta di atas adalah sebagai berikut:
2014

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor penuh

Persentase
Pemilikan

Jumlah

PT Saligading Bersama
PT Cakrawala Permai Prima

32.000
8.000

80,00%
20,00%

32.000.000.000
8.000.000.000

Jumlah

40.000

100,00%

40.000.000.000

Berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H., No. 20 tanggal 13 November 2015, Entitas Induk
melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh melalui hutang pihak berelasi
PT Saligading Bersama sebanyak 160.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 160.000.000.000,
sehingga saham Entitas Induk berubah dari 40.000 lembar saham dengan nilai Rp 40.000.000.000
menjadi 200.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp 200.000.000.000 (Catatan 7c).
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21. MODAL SAHAM (lanjutan)
Susunan pemegang saham dan pemilikan modal saham Entitas Induk pada tahun 2016 dan 2015
berdasarkan akta di atas adalah sebagai berikut:
2016 dan 2015

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor penuh

Persentase
Pemilikan

Jumlah

PT Saligading Bersama
PT Cakrawala Permai Prima

192.000
8.000

96,00%
4,00%

192.000.000.000
8.000.000.000

Jumlah

200.000

100,00%

200.000.000.000

22. DEFISIT
Defisit merupakan akumulasi rugi Grup sejak pendirian masing-masing sebesar Rp 104.123.855.914,
Rp 71.964.193.597, dan Rp 42.223.493.835 pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.
Mutasi saldo desifit adalah sebagai berikut:

2016
Saldo awal
Rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik Entitas Induk
Saldo akhir

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

71.964.193.597

42.223.493.835

13.851.340.813

32.159.662.317

29.740.699.762

28.372.153.022

104.123.855.914

71.964.193.597

42.223.493.835

23. PENDAPATAN DEPARTEMENTAL
Akun ini terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Makanan dan minuman
Kamar
Departemental lainnya

37.276.740.019
14.149.332.886
3.195.272.070

28.830.088.089
21.418.947.489
2.618.892.680

13.961.525.430
8.527.758.176
47.039.754

Jumlah

54.621.344.975

52.867.928.258

22.536.323.360

24. BEBAN DEPARTEMENTAL
Akun ini terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Makanan dan minuman
Kamar
Departemental lainnya
Gaji, upah dan tunjangan lainnya

8.098.320.892
5.479.321.813
182.709.771
12.806.554.228

6.268.599.856
6.932.294.878
293.958.870
13.493.056.338

4.322.724.094
1.826.777.766
15.207.683
9.113.843.798

Jumlah

26.566.906.704

26.987.909.942

15.278.553.341
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25. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Penyusutan (Catatan 10)
Keamanan
Imbalan kerja (Catatan 20)
Jasa profesional
Contract services
Asuransi
Perlengkapan kantor
Lain-lain

21.005.202.503
857.989.299
671.576.000
427.975.000
371.383.989
267.532.638
1.507.500.458

17.959.513.804
986.875.743
1.219.505.000
579.062.500
333.996.219
227.443.854
4.320.359.941

13.887.353.082
399.343.000
427.770.741
329.674.180
1.872.245.117

Jumlah

25.109.159.887

25.626.757.061

16.916.386.120

26. BEBAN USAHA - PERALATAN, PEMELIHARAAN, DAN ENERGI
Akun ini terdiri dari:

2016

2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

Bahan bakar
Perbaikan dan pemeliharaan

4.375.803.882
1.198.117.484

4.220.493.112
1.131.026.641

2.483.949.454
931.619.439

Jumlah

5.573.921.366

5.351.519.753

3.415.568.893

27. BEBAN USAHA - PENJUALAN DAN PROMOSI
Akun ini terdiri dari:
2016
Majalah dan koran
Iklan dan promosi
Perjalanan
Jamuan
Lain-lain
Jumlah

2015

2014

792.347.413
438.176.675
52.896.048
76.339.158
112.183.975

1.090.774.392
433.100.613
9.153.500

136.947.438
133.838.642
1.630.000

1.471.943.269

1.533.028.505

272.416.080

28. BEBAN BUNGA
Akun ini terdiri dari:
2016
Beban bunga yang dicatat pada pendapatan (beban)
lain-lain
Utang bank
Entintas Induk
BNI
Entitas anak
BNI
Bukopin
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2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

14.384.825.123

9.002.521.049

8.806.977.677

4.863.734.012
2.984.825.742

5.421.069.580
-

1.695.370.946
-
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(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
28. BEBAN BUNGA (lanjutan)
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah

47.737.417
12.780.652

68.343.318
20.410.185

9.622.323
-

22.293.902.946

14.512.344.132

10.511.970.946

29. PENDAPATAN SEWA
Akun ini terdiri dari:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Pihak ketiga
PT Adiraja Sukses Mandiri
PT Aurora Berkah Madani
PT Bintang Express Sarana
PT Cakrawala Sinar Mulia
PT Cipta Adhi Cemerlang
PT Ihsan Dinamika Sentosa
PT Kencana Prima Cemerlang
PT Perkasa Cemerlang Lestari
PT Samali Hotel International
PT Trixindo Selaras
PT Usaha Maju Sejahtera
Pihak Berelasi (Catatan 7d)

94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
94.800.000
5.756.304.000

-

-

Jumlah

6.799.104.000

-

-

30. RUGI PER SAHAM
Rugi per saham dihitung dengan membagi rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik
entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh, yang beredar
pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:
2016
Rugi bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham beredar
Laba per saham

2015

2014

(32.253.930.686 )
200.000

(29.836.997.345)
61.041

(28.350.230.689 )
40.000

(161.270 )

(488.802)

(708.756 )

Rugi per saham dilusi dihitung dengan membagi rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham dilusi, sebagai berikut:
2016
Rugi bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham dilusian
Laba per saham

63

2015

2014

(32.253.930.686 )
4.740.000.000

(29.836.997.345)
3.350.410.959

(6,80 )

(8,91)

(28.350.230.689 )
3.140.000.000
(9,03)

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31. INFORMASI SEGMEN
Grup mengelompokkan dan mengevaluasi usahanya secara geografis, terutama terdiri dari:




Jakarta
Tangerang
Cepu

Manajemen memantau hasil operasi dari setiap wilayah di atas secara terpisah untuk keperluan
pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Oleh karena itu,
penentuan segmen operasi Grup konsisten dengan klasifikasi di atas.
Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan
laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian.
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi
Grup:
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31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
2016
Jakarta (Rantang
Ibu)
Pendapatan
departemental

Tangerang (Hotel
Allium)

Cepu 1 (Hotel
Alliium)

Cepu 2 (Hotel
Ammi)

Elliminasi

Konsolidasian

3.225.336.293

44.694.025.815

6.130.044.453

978.896.960

(3.037.133.855)

(16.719.589.722)

(4.104.264.029)

(2.705.919.098)

Laba kotor
Beban usaha

188.202.438
(693.728.759)

27.974.436.093
(19.397.646.899)

2.025.780.424
(9.346.885.927)

(1.727.022.138)
(4.257.894.293)

(406.958.546)
-

Rugi usaha

(505.526.321)

8.576.789.194

(7.321.105.503)

(5.984.916.431)

(406.958.546)

(5.641.717.607)

Beban lainnya
Rugi sebelum beban
yang tidak dapat
diatribusikan
Beban yang tidak dapat
diatribusikan
Rugi sebelum beban
pajak tangguhan

(835.505.741)

(7.273.743.781)

(5.228.236.554)

(2.919.236.774)

-

(16.256.722.850)

(1.341.032.062)

1.303.045.413

(12.549.342.057)

(8.904.153.205)

(406.958.546)

(21.898.440.457)

Beban departemental

(406.958.546)

54.621.344.975
(26.566.906.704)
28.054.438.271
(33.696.155.878)

(11.400.512.566)
(33.298.953.023)

Beban pajak tangguhan

(151.473.863)

Rugi tahun berjalan

(33.450.426.886)

Penghasilan
komprehensif lain
yang tidak akan
direklasifikasi ke laba
rugi pada periode
selanjutnya

92.255.250

Rugi komprehensif

(33.358.171.636)

Kepentingan
nonpengendali atas
rugi tahun berjalan

(1.196.496.200)

Rugi tahun berjalan
yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk

(32.253.930.686)

Rugi tahun berjalan

(33.450.426.886)

Kepentingan
nonpengendali atas
rugi komprehensif

(1.198.509.319)

Rugi komprehensif yang
dapat diatribusikan
kepada pemilik
Entitas Induk

(32.159.662.317)

Rugi komprehensif

(33.358.171.636)

Aset
Aset segmen
Aset tidak dapat
dialokasi
Jumlah aset
Liabilitas
Liabilitas segmen
Liabilitas tidak dapat
dialokasi
Jumlah liabilitas
Pengeluaran barang
modal
Penyusutan aset tetap
Penyusutan properti
investasi

673.681.394

304.474.334.783

71.056.032.016

105.616.314.583

-

481.820.362.776

11.407.970.778

239.322.421.977

530.106.460

217.518.524

(112.232.119.370)

139.245.898.369

12.081.652.172

543.796.756.760

71.586.138.476

105.833.833.107

(112.232.119.370)

621.066.261.145

241.413.116

140.274.342.059

33.577.959.513

53.170.172.539

-

227.263.887.227

10.771.198.600

307.806.549.551

6.469.476.964

14.597.853.866

(41.104.203.480)

298.540.875.501

11.012.611.716

448.080.891.610

40.047.436.477

67.768.026.405

(41.104.203.480)

525.804.762.728

(133.891.616)

(1.500.000.000)
(11.958.249.404)

(243.386.000)
(6.020.592.083)

(83.734.800.026)
(2.892.469.400)

-

(85.478.186.026)
(21.005.202.503)

-

(6.083.333.400)

-

-

-

(6.083.333.400)
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31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
2015 (Disajikan kembali - Catatan 37)
Jakarta (Rantang
Ibu)
Pendapatan
departemental
Beban departemental
Laba kotor
Beban usaha
Rugi usaha
Beban lainnya
Rugi sebelum beban
yang tidak dapat
diatribusikan
Beban yang tidak dapat
diatribusikan
Rugi sebelum beban
pajak tangguhan

Tangerang (Hotel
Allium)

Cepu 1 (Hotel
Alliium)

Cepu 2 (Hotel
Ammi)

Elliminasi

Konsolidasian

3.381.861.190

34.213.517.143

16.220.767.734

-

(948.217.809)

52.867.928.258

(2.548.767.736)

(18.245.408.131)

(6.193.734.075)

-

-

(26.987.909.942)

833.093.454
(775.617.047)

15.968.109.012
(18.760.430.880)

10.027.033.659
(10.186.154.831)

(1.546.799.357)

(948.217.809)

25.880.018.316
(31.269.002.115)

57.476.407

(2.792.321.868)

(159.121.172)

(1.546.799.357)

(948.217.809)

(5.388.983.799)

(563.369.819)

(11.867.535.876)

(5.426.435.583)

(1.220.622.453)

-

(19.077.963.731)

(505.893.412)

(14.659.857.744)

(5.585.556.755)

(2.767.421.810)

(948.217.809)

(24.466.947.530)
(7.999.477.906)
(32.466.425.436)

Manfaat pajak tangguhan

40.740.624

Rugi tahun berjalan

(32.425.684.812)

Penghasilan
komprehensif lain
yang tidak akan
direklasifikasi ke laba
rugi pada periode
selanjutnya

115.412.250

Rugi komprehensif

(32.310.272.562)

Kepentingan
nonpengendali atas
rugi tahun berjalan

(2.588.687.467)

Rugi tahun berjalan
yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk

(29.836.997.345)

Rugi tahun berjalan

(32.425.684.812)

Kepentingan
nonpengendali atas
rugi komprehensif

(2.569.572.800)

Rugi komprehensif
yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk

(29.740.699.762)

Rugi komprehensif

(32.310.272.562)

Aset
Aset segmen
Aset tidak dapat
dialokasi

683.597.143

250.880.465.699

3.746.573.030

Jumlah aset

4.430.170.173

77.916.890.789

-

-

329.480.953.631

292.038.872.546

24.955.818.531

96.910.233.022

(133.928.719.695)

283.722.777.434

542.919.338.245

102.872.709.320

96.910.233.022

(133.928.719.695)

613.203.731.065

395.514.734

67.387.398.627

38.861.933.756

49.476.504.043

-

156.121.351.160

1.534.126.922

347.496.133.213

66.508.336.041

279.545.789

(87.355.432.113)

328.462.709.852

1.929.641.656

414.883.531.840

105.370.269.797

49.756.049.832

(87.355.432.113)

484.584.061.012

(67.841.617)

(4.212.476.184)
(11.883.249.404)

(6.008.422.783)

(70.966.855.108)
-

-

(75.179.331.292)
(17.959.513.804)

Liabilitas
Liabilitas segmen
Liabilitas tidak dapat
dialokasi
Jumlah liabilitas
Pengeluaran barang
modal
Penyusutan aset tetap
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31. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
2014 (Disajikan kembali - Catatan 37)
Jakarta (Rantang
Ibu)

Tangerang (Hotel
Allium)

Cepu 1 (Hotel
Alliium)

Cepu 2 (Hotel
Ammi)

Elliminasi

Konsolidasian

Pendapatan
departemental

1.623.619.014

19.484.650.754

1.487.555.825

-

(59.502.233)

22.536.323.360

Beban departemental

(660.941.393)

(13.516.510.215)

(1.101.101.733)

-

-

(15.278.553.341)

962.677.621
(1.082.112.897)

5.968.140.539
(17.538.681.372)

386.454.092
(2.869.847.706)

-

(59.502.233)
-

7.257.770.019
(21.490.641.975)

Rugi usaha

(119.435.276)

(11.570.540.833)

(2.483.393.614)

-

(59.502.233)

(14.232.871.956)

Beban lainnya
Rugi sebelum beban
yang tidak dapat
diatribusikan
Beban yang tidak dapat
diatribusikan
Rugi sebelum beban
pajak tangguhan

(160.204.269)

(9.989.977.204)

(1.670.905.816)

-

-

(11.821.087.289)

(279.639.545)

(21.560.518.037)

(4.154.299.430)

-

(59.502.233)

(26.053.959.245)

Laba kotor
Beban usaha

(4.010.384.913)
(30.064.344.158)

Beban pajak - bersih

(130.060.016)

Rugi tahun berjalan

(30.194.404.174)

Penghasilan
komprehensif lain
yang tidak akan
direklasifikasi ke laba
rugi pada periode
selanjutnya

(28.383.000)

Rugi komprehensif

(30.222.787.174)

Kepentingan
nonpengendali atas
rugi tahun berjalan

(1.844.173.485)

Rugi tahun berjalan
yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk

(28.350.230.689)

Rugi tahun berjalan

(30.194.404.174)

Kepentingan
nonpengendali atas
rugi komprehensif

(1.850.634.152)

Rugi komprehensif
yang dapat
diatribusikan kepada
pemilik Entitas Induk

(28.372.153.022)

Rugi komprehensif

(30.222.787.174)

Aset
Aset segmen
Aset tidak dapat
dialokasi

751.438.761

257.819.198.054

82.837.551.493

-

-

2.851.507.353

Jumlah aset

3.602.946.114

Liabilitas segmen
Liabilitas tidak dapat
dialokasi
Jumlah liabilitas
Pengeluaran barang
modal
Penyusutan aset tetap

341.408.188.308

120.140.927.639

22.593.266.207

-

(81.028.336.067)

64.557.365.132

377.960.125.693

105.430.817.700

-

(81.028.336.067)

405.965.553.440

232.957.200

72.339.444.963

41.400.830.999

-

-

113.973.233.162

421.200.233

307.844.174.566

60.672.827.442

-

(77.375.824.578)

291.562.377.663

654.157.433

380.183.619.529

102.073.658.441

-

(77.375.824.578)

405.535.610.825

(806.932.938)
(55.494.178)

(189.038.405.275)
(11.829.051.310)

(83.568.515.891)
(2.002.807.594)

-

-

(273.413.854.104)
(13.887.353.082)

Liabilitas
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32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN
MANAJEMEN RISIKO
Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Grup adalah risiko
pasar (yaitu risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit, dan risiko likuiditas.
Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan
mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.
Direksi Grup menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi
mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.
Risiko Pasar
Risiko pasar merupakan risiko yang terutama disebabkan karena perubahan harga pasar. Grup
dipengaruhi oleh risiko pasar, terutama risiko tingkat suku bunga.
Risiko Mata Uang Asing
Risiko mata uang adalah risiko dalam hal nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen
keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap
fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari kas dan bank dalam mata uang asing.
Eksposur fluktuasi nilai tukar atas Grup berasal dari nilai tukar antara Dolar Amerika Serikat dan
Rupiah.
Berikut adalah posisi aset moneter dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016, 2015
dan 2014:
2016

2015

Mata Uang

Ekuivalen

Mata Uang

Ekuivalen

Mata Uang

Ekuivalen

Asing

Rp

Asing

Rp

Asing

Rp

USD
Aset
Kas dan
bank

2014

865

USD
11.618.859

USD
448

6.173.839

-

-

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, kurs konversi yang digunakan diungkapkan pada
Catatan 2p mengenai kebijakan akuntansi untuk transaksi dan saldo dalam mata uang asing.
Sensitivitas Kurs Mata Uang Asing
Pada tanggal 19 Mei 2017, nilai tukar adalah Rp 13.410 untuk 1 USD. Apabila kurs tersebut digunakan
pada tanggal 31 Desember 2016, aset moneter bersih akan menurun Rp 22.490.
Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari
instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Eksposur Grup
yang terpengaruh tingkat suku bunga terutama terkait pada utang bank jangka pendek dan panjang,
utang pembiayaan konsumen, dan utang sewa pembiayaan.
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32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko Tingkat Suku Bunga (lanjutan)
Grup memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat
mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup secara tepat waktu. Manajemen tidak
menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.
Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Grup yang
terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:
2016
Rata-rata
Suku Bunga
Efektif
Liabilitas
Utang bank jangka
panjang
Utang pembiayaan
konsumen
Utang sewa
pembiayaan

Jatuh Tempo
dalam Satu
Tahun

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Kedua

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Ketiga

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Keempat

Jatuh Tempo
Lebih dari
Tahun Kelima

11,00%-14,25%

31.786.268.529

37.222.260.627

51.627.690.089

43.332.385.708

59.697.727.203

223.666.332.156

13,00%

165.838.742

120.605.301

-

-

-

286.444.043

12,00%

71.793.337

-

-

-

-

71.793.337

Jumlah

2015 (Disajikan kembali - Catatan 37)
Rata-rata
Suku Bunga
Efektif
Liabilitas
Utang bank jangka
pendek
Utang bank jangka
panjang
Utang pembiayaan
konsumen
Utang sewa
pembiayaan

Jatuh Tempo
dalam Satu
Tahun

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Kedua

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Ketiga

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Keempat

Jatuh Tempo
Lebih dari
Tahun Kelima

Jumlah

13,25%

2.000.000.000

-

-

-

-

2.000.000.000

11,00%-14,25%

11.711.077.141

23.245.191.388

26.722.260.627

34.827.690.089

54.179.540.798

150.685.760.043

13,00%

184.424.261

156.813.853

120.605.301

-

-

461.843.415

12,00%

70.142.948

71.793.337

-

-

-

141.936.285

2014 (Disajikan kembali - Catatan 37)
Rata-rata
Suku Bunga
Efektif
Liabilitas
Utang bank jangka
pendek
Utang bank jangka
panjang
Utang pembiayaan
konsumen
Utang sewa
pembiayaan

Jatuh Tempo
dalam Satu
Tahun

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Kedua

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Ketiga

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Keempat

Jatuh Tempo
Lebih dari
Tahun Kelima

Jumlah

13,25%

2.000.000.000

-

-

-

-

2.000.000.000

11,00%-14,25%

7.150.000.000

11.450.000.000

19.700.000.000

22.650.000.000

47.409.255.999

108.359.255.999

13,00%

167.578.682

176.494.683

156.813.853

120.605.201

-

621.492.419

12,00%

62.513.415

70.142.948

71.793.337

-

-

204.449.700

Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko dalam hal pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan
instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup
dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito
pada bank, transaksi valuta asing, dan instrumen keuangan lainnya. Risiko kredit terutama berasal
dari piutang usaha dari pelanggan dan piutang lain-lain.
Risiko kredit yang berasal dari piutang usaha dan piutang lain-lain dikelola oleh manajemen Grup
sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan pengendalian dari Grup yang berhubungan dengan
pengelolaan risiko kredit pelanggan dan piutang lain-lain. Batasan kredit ditentukan untuk semua
pelanggan berdasarkan kriteria penilaian secara internal. Saldo piutang pelanggan dan piutang lainlain dimonitor secara teratur oleh manajemen Grup.
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32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko Kredit (lanjutan)
Tabel berikut ini memberikan informasi mengenai maksimum kredit yang dihadapi oleh Grup pada
tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Piutang usaha - pihak ketiga
Piutang lain-lain
Jumlah

5.201.225.434
8.160.322.828

6.372.251.053
557.235.110

18.347.767
-

13.361.548.262

6.929.486.163

18.347.767

Grup melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Grup memiliki
kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk
mengurangi risiko penurunan nilai piutang.
Tabel berikut ini menunjukkan eksplosure maksimum risiko kredit untuk komponen-komponen dalam
laporan keuangan konsolidasian pada 31 Desember 2016 dan 2015:
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai
Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai

10.828.493.195
2.533.055.067

1.114.413.785
5.815.072.378

18.347.767
-

Jumlah

13.361.548.262

6.929.486.163

18.347.767

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Grup tidak memiliki arus kas yang cukup
untuk memenuhi liabilitasnya.
Dalam pengelolaan risiko likuiditas, manajemen memantau dan menjaga jumlah kas dan setara kas
yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Grup dan untuk mengatasi dampak fluktuasi
arus kas. Manajemen juga melakukan evaluasi berkala atas proyeksi arus kas dan arus kas aktual,
termasuk jadwal jatuh tempo pinjaman dan utang dan terus-menerus melakukan penelaahan pasar
keuangan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.
Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran
kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014:
2016

Di bawah 1 tahun
Liabilitas
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah liabilitas

Lebih dari 1 tahun
sampai dengan 5
tahun

3.239.317.691
3.400.332.352
3.693.253.844
31.786.268.529
165.838.742
71.793.337
42.356.804.495

132.182.336.424
120.605.301
132.302.941.725
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Lebih dari 5
tahun
59.697.727.203
59.697.727.203

Total
3.239.317.691
3.400.332.352
3.693.253.844
223.666.332.156
286.444.043
71.793.337
234.357.473.423

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)
Risiko Likuiditas (lanjutan)

Di bawah 1 tahun
Liabilitas
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah liabilitas

2.000.000.000
2.007.724.426
3.388.616.733
2.680.888.567
11.711.077.141
184.424.261
70.142.948
22.042.874.076

Di bawah 1 tahun
Liabilitas
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Jumlah liabilitas

2015 (Disajikan kembali - Catatan 37)
Lebih dari 1 tahun
sampai dengan 5
Lebih dari 5
tahun
tahun
824.086.993
84.795.142.104
277.419.154
71.793.337
85.968.441.588

54.179.540.798
54.179.540.798

2014 (Disajikan kembali - Catatan 37)
Lebih dari 1 tahun
sampai dengan 5
Lebih dari 5
tahun
tahun

2.000.000.000
1.325.926.829
81.180.951
4.467.095.718
7.150.000.000
167.578.682
62.513.415
15.254.295.595

148.310.533
53.800.000.000
453.913.737
141.936.285
54.544.160.555

47.409.255.999
47.409.255.999

Total
2.000.000.000
2.831.811.419
3.388.616.733
2.680.888.567
150.685.760.043
461.843.415
141.936.285
162.190.856.462

Total
2.000.000.000
1.474.237.362
81.180.951
4.467.095.718
108.359.255.999
621.492.419
204.449.700
117.207.712.149

PENGELOLAAN MODAL
Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit yang
tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi
pemegang saham. Grup tidak diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat modal tertentu.
Manajemen Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan
perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat
memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.
Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.
Kebijakan Grup adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan
pembiayaan pada biaya yang wajar.
Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Grup mengevaluasi struktur permodalan melalui rasio utang
terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih dengan modal.
Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi keuangan
konsolidasian dikurangi dengan jumlah kas dan bank, sedangkan modal meliputi seluruh komponen
ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan
2014, perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:

71

PT MARGA ABHINAYA ABADI Tbk (d/h PT LINTAS INSANA WISESA)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, 2014, DAN 1 JANUARI 2014/31 DESEMBER 2013
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015, DAN 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
32. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
PENGELOLAAN MODAL (lanjutan)
2015
2014
(Disajikan kembali (Disajikan kembali
- Catatan 37)
- Catatan 37)

2016
Jumlah liabilitas
Dikurangi kas dan bank

525.804.762.728
(3.667.226.078 )

484.584.061.012
(4.431.565.808)

405.535.610.825
(3.807.043.265 )

Utang bersih
Jumlah ekuitas

522.137.536.650
95.261.498.417

480.152.495.204
128.619.670.053

401.728.567.560
429.942.615

5,48

3,73

934,38

Rasio utang terhadap modal

33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar instrumen
keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:
2016
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

ASET KEUANGAN
Pinjaman dan piutang
Kas dan bank
Piutang usaha - pihak ketiga
Piutang lain-lain

3.667.226.078
5.201.225.434
8.160.322.828

3.667.226.078
5.201.225.434
8.160.322.828

17.028.774.340

17.028.774.340

LIABILITAS KEUANGAN
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan
biaya perolehan diamortisasi
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pihak berelasi
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan

3.239.317.691
3.400.332.352
3.693.253.844
282.252.307.898
223.666.332.156
286.444.043
71.793.337

3.239.317.691
3.400.332.352
3.693.253.844
282.252.307.898
223.666.332.156
286.444.043
71.793.337

Jumlah Liabilitas Keuangan

516.609.781.321

516.609.781.321

Jumlah Aset Keuangan
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33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)
2015
(Disajikan kembali - Catatan 37)
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

ASET KEUANGAN
Pinjaman dan piutang
Kas dan bank
Piutang usaha - pihak ketiga
Piutang lain-lain

4.431.565.808
6.372.251.053
557.235.110

4.431.565.808
6.372.251.053
557.235.110

11.361.051.971

11.361.051.971

LIABILITAS KEUANGAN
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan
biaya perolehan diamortisasi
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pihak berelasi
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan

2.000.000.000
2.831.811.419
3.388.616.733
2.680.888.567
317.199.804.876
150.685.760.043
461.843.415
141.936.285

2.000.000.000
2.831.811.419
3.388.616.733
2.680.888.567
317.199.804.876
150.685.760.043
461.843.415
141.936.285

Jumlah Liabilitas Keuangan

479.390.661.338

479.390.661.338

Jumlah Aset Keuangan

2014
(Disajikan kembali - Catatan 37)
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

ASET KEUANGAN
Pinjaman dan piutang
Kas dan bank
Piutang usaha - pihak ketiga

3.807.043.265
18.347.767

3.807.043.265
18.347.767

Jumlah Aset Keuangan

3.825.391.032

3.825.391.032

LIABILITAS KEUANGAN
Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan
biaya perolehan diamortisasi
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pihak berelasi
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan

2.000.000.000
1.474.237.362
81.180.951
4.467.095.718
285.993.578.137
108.359.255.999
621.492.419
204.449.700

2.000.000.000
1.474.237.362
81.180.951
4.467.095.718
285.993.578.137
108.359.255.999
621.492.419
204.449.700

Jumlah Liabilitas Keuangan

403.201.290.286

403.201.290.286
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33. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)
Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing
kelompok dari instrumen keuangan Grup:
1.

2.

3.

Nilai wajar kas dan bank, piutang usaha - pihak ketiga, piutang lain-lain - pihak ketiga dan pihak
berelasi, utang bank jangka pendek, utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain - pihak ketiga, dan
beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
Nilai tercatat utang bank jangka panjang, utang pembiayaan konsumen, utang sewa pembiayaan
mendekati nilai wajarnya karena suku bunga mengambang dari instrumen keuangan ini
tergantung penyesuaian oleh pihak bank dan pembiayaan diterima.
Nilai wajar utang pihak berelasi dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya tidak dapat
diukur secara handal.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual
suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu aset dan liabilitas dalam transaksi
teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.
Grup menggunakan hierarki berikut ini untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan:
-

-

Tingkat 1: Nilai wajar diukur berdasarkan pada harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif
untuk aset atau liabilitas sejenis.
Tingkat 2: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang
mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi baik secara
langsung maupun tidak langsung.
Tingkat 3: Nilai wajar diukur berdasarkan teknik-teknik valuasi, di mana seluruh input yang
mempunyai efek yang signifikan atas nilai wajar tidak dapat diobservasi baik secara
langsung maupun tidak langsung.

34. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas konsolidasian terkait aktivitas investasi yang tidak
mempengaruhi arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:
2016
Perolehan aset tetap kendaraan melalui utang
pembiayaan konsumen
Perolehan aset tetap kendaraan melalui utang sewa
pembiayaan
Reklasifikasi uang muka pembelian aset ke akun aset tetap
tanah
Konversi utang pihak berelasi dari PT Saligading Bersama
ke modal saham ditempatkan dan disetor penuh

2015

2014

-

-

653.846.093

-

-

211.360.000

-

-

37.561.384.758

-

160.000.000.000

-

35. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
Perjanjian Hutang Piutang dengan PT Saligading Bersama (SGB)
Berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang antara SGB dengan Entitas Induk tanggal 26 April 2012,
Entitas Induk dapat memperoleh pinjaman dana dari SGB, pemegang saham Entitas Induk, dengan
nilai maksimal pinjaman sebesar Rp 500.000.000.000. Pinjaman ini harus dilunasi dalam jangka
waktu 6 tahun sampai 26 April 2018 dengan suku bunga 3% per tahun dari sisa jumlah pinjaman.
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35. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
Perjanjian Penggunaan Merek
Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Merek antara PT Cakrawala Permai Prima (CPP) dengan Entitas
Induk tanggal 8 Oktober 2010, CPP dan Entitas Induk sepakat bahwa Entitas Induk akan
menggunakan merek-merek yang dimiliki oleh CPP sesuai dengan klasifikasi Merek. Hak
penggunaan Merek ini tidak dipungut biaya apapun oleh CPP untuk jangka waktu 7 tahun mulai
tanggal 8 Oktober 2010 sampai 7 November 2017.
Perjanjian Kerjasama Operasional antara PT Jodoh Ardi Mustika (JAM) dengan Entitas Induk
Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasional Hotel antara JAM dengan Entitas Induk tanggal
12 Desember 2014, JAM menunjuk Entitas Induk untuk menjalankan seluruh kegiatan manajemen
operasional hotel Allium Batam yang terletak di Kompleks Panorama Nagoya, Kelurahan Sungai
Jodoh, Kecamatan Ampar, Batam untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN
Perpanjangan Perjanjian Asuransi
Pada bulan Januari 2017, Grup telah memperpanjang beberapa perjanjian asuransi atas aset tetap
dari PT Procare Indonesia, PT Asuransi Tri Prakarta, PT Jasa Raharja Putera sehingga nilai
pertanggungan telah meningkat sebesar Rp 239.122.000.000 (Catatan 10).
Perubahan Anggaran Dasar Entitas Induk
Berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H. No. 08 tanggal 3 Februari 2017, para pemegang saham
menyetujui perubahan nama Entitas Induk menjadi PT Marga Abhinaya Abadi yang berkedudukan di
Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusan No. AHU-3334.AH.01.02.2017 tanggal 8 Februari 2017.
Berdasarkan Akta Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, S.H. No. 120 tanggal 17 Februari 2017, para
pemegang saham menyetujui untuk:
1. Perubahan status Entitas Induk dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka sehingga nama
Entitas Induk berubah menjadi PT Marga Abhinaya Abadi Tbk.
2. Perubahan dewan komisaris dan dewan direksi menjadi:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Ir. H. Joko Margono
: Andre Jerrico Legoh
: Indradjati

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

: Adrian Bramantyo
: Yunoviarti Risawardhani
: Suci Wijayanti
: Dinul Ahman
: Indra Setiawan

3. Penjualan saham yang dimiliki PT Cakrawala Permai Prima sebanyak 8.000 saham ke
PT Saligading Bersama (6.000 saham), Adrian Bramantyo (1.000 saham) dan Laksmi Dyah
Anggraini (1.000 saham).
4. Perubahan harga nominal saham dari Rp 100.000 per lembar saham menjadi Rp 100 per lembar
saham.
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36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Perubahan Anggaran Dasar Entitas Induk (lanjutan)
5. Peningkatan modal dasar Entitas Induk dari sebesar Rp 200.000.000.000 menjadi sebesar
Rp 1.896.000.000.000.
6. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh Entitas Induk dari sebesar Rp 200.000.000.000
menjadi Rp 474.000.000.000 melalui konversi utang pemegang saham. Peningkatan tersebut
diambil bagian oleh pemegang saham dengan rincian sebagai berikut:
a. PT Saligading Bersama sebesar Rp 271.260.000.000.
b. Adrian Bramantyo sebesar Rp 1.370.000.000.
c. Laksmi Dyah Anggraini sebesar Rp 1.370.000.000.
Sehingga susunan pemegang saham Entitas Induk menjadi:

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor penuh

Persentase
Pemilikan

Jumlah

PT Saligading Bersama
Adrian Bramantyo
Laksmi Dyah Anggraini

4.692.600.000
23.700.000
23.700.000

99,00%
0,50%
0,50%

469.260.000.000
2.370.000.000
2.370.000.000

Jumlah

4.740.000.000

100,00%

474.000.000.000

7. Menyetujui penawaran umum saham perdana Entitas Induk melalui pengeluaran saham baru
Entitas Induk sebanyak-banyaknya 1.185.000.000 lembar saham.
8. Pelaksanaan mandatory convertible bond sebanyak-banyaknya 60% dari yang akan ditawarkan
masyarakat.
9. Program pemilikan saham Entitas Induk oleh karyawan melalui pemberian hak opsi kepada
manajemen dan karyawan (management and employee stock option plan).
Perubahan Anggaran Dasar PT Go Cell International (GCI), Entitas Anak
Berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H. No. 21 tanggal 14 Februari 2017, para pemegang
saham menyetujui penjualan saham yang dimiliki Felia Savitri sebanyak 500 saham kepada Adrian
Bramantyo.
Perubahan Anggaran Dasar PT Lancar Makmur Sentosa (LMS), Entitas Anak
Berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H. No. 31 tanggal 23 Februari 2017, para pemegang
saham menyetujui penjualan saham yang dimiliki PT Bumi Abadi Semesta sebanyak 8.700 saham
kepada Entitas Induk dan 3.300 saham kepada Laksmi Dyah Anggraini. Sehingga kepemilikan
Entitas Induk berubah dari 96,36% menjadi 99,00%.
Perubahan Anggaran Dasar PT Dream Food (DF), Entitas Anak
Berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H. No. 32 tanggal 23 Februari 2017, para pemegang
saham menyetujui penjualan saham yang dimiliki Adrian Bramantyo sebanyak 195.500 saham
kepada Entitas Induk. Sehingga kepemilikan Entitas Induk berubah dari 55,56% menjadi 99,00%.
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36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Penjualan Merek
Berdasarkan perjanjian yang dibuat tanggal 10 Februari 2017, PT Cakrawala Permai Prima menjual
merek-merek kepada Entitas Induk dengan rincian sebagai berikut:
Merek
Samali Hotel Services
Samali
Samali
Samali Hotel and Resorts
Samali Hotel & Resorts
Allium
Allium Hotel
Allium Hotel
Hotel Ammi
Hotel Ammi
EMAB
Arum Hotel
Azara Hotel
Ammi Residence
Ammi Residence
Ammi Residence
Ammi Residence
Ammi Residence

Tanggal pendaftaran
2 November 2010
5 April 2013
6 Maret 2014
19 Juli 2011
6 Maret 2014
19 Juli 2011
8 Desember 2011
6 Maret 2014
19 Juli 2011
6 Maret 2014
6 Maret 2014
9 Mei 2011
6 Maret 2014
15 April 2015
15 April 2015
15 April 2015
15 April 2015
15 April 2015

No Agenda
J002010034305
J002013015512
J002014009677
J002011028459
J002014009675
J002011028461
J002011050268
J002014009680
J002011028463
J002014009673
J002014009670
J002011018154
J002014009667
J002015015684
J002015012683
J002015015682
J002015015681
D002015015686

Kelas
35
43
43,35
35
43
35
35
43
35
43
43
43
43
43
36
37
36
16

Merek-merek tersebut dijual dengan harga Rp 1.000.000 per Merek dan per kelas, sehingga harga
Merek secara keseluruhan sebesar Rp 18.000.000.
Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)
Berdasarkan Akta Notaris Ivo Donna Yusvita, S.H, M.Kn No 4 tanggal 20 Februari 2017, di Tangerang,
Entitas Induk memperoleh Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dari SANF dengan total fasilitas
pembiayaan modal kerja sebesar Rp 30.000.000.000.
Piutang Pihak Berelasi antara Entitas Induk dengan SGB
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara Entitas Induk dengan SGB, pemegang saham, tanggal
21 Februari 2017, Entitas Induk setuju untuk memberikan pinjaman dana dengan maksimal plafon
sebesar Rp 25.000.000.000 kepada SGB dengan jangka waktu 3 bulan. Piutang ini memperoleh bunga
3%.
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah antara Entitas Induk dengan PT Creative Softhouse (CS)
Berdasarkan Addendum II perjanjian pengikatan jual beli tanah antara Entitas Induk dengan CS tanggal
21 Februari 2017, kedua belah pihak sepakat bahwa harga jual tanah di Banjarmasin adalah sebesar
Rp 5.000.000.000 dan Entitas Induk sudah melakukan pembayaran sebesar Rp 1.149.197.720 yang
dicatat sebagai uang muka pembelian tanah pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal
31 Desember 2016 (Catatan 9), sedangkan sisa pembayaran sebesar Rp 3.850.802.280 harus
dibayarkan secara cash paling lambat tanggal 21 April 2017. Apabila Entitas Induk tidak melakukan sisa
pembayaran sampai dengan tanggal 21 April 2017 kepada CS maka perjanjian pengikatan jual beli
tanah batal dan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Entitas Induk tidak dapat dikembalikan.
Sampai dengan tanggal 21 April 2017, Entitas Induk tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi
sisa pembayaran sebesar Rp 3.850.802.280, sehingga perjanjian pengikatan jual beli tanah batal dan
pembayaran yang sudah dilakukan oleh Entitas Induk tidak dapat dikembalikan.
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36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Perjanjian Biro Administrasi Efek
Berdasarkan Akta Notaris Hasabullah Abdul Rasyid, S.H, M.Kn No. 8 tanggal 2 Maret 2017, di Jakarta,
Entitas Induk menunjuk PT Datindo Entrycom sebagai biro administrasi efek.
Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris dan Perubahan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Entitas
Induk
Berdasarkan Akta Notaris Siti Rayhana, S.H. No. 06 tanggal 7 Maret 2017, para pemegang saham
Entitas Induk menyetujui untuk melakukan perubahan dewan komisaris dan dewan direksi sehingga
susunan dewan komisaris dan dewan direksi menjadi:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

: Ir. H. Joko Margono
: Andre Jerrico Legoh
: Indradjati

Dewan Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

: Adrian Bramantyo
: Lola Arieza
: Suci Wijayanti
: Dinul Ahman
: Indra Setiawan

Berdasarkan surat keputusan No. 039/DIR/MABA/SK-CS/0317 pada tanggal 7 Maret 2017, Entitas
Induk menetapkan Andhika Anggadewi A. sebagai Sekretaris Entitas Induk.
Berdasarkan surat keputusan No. 003/HRD/MABA/SK-KAI/0217 tanggal 21 Februari 2017, Entitas
Induk menetapkan bahwa efektif sejak tanggal tersebut, fungsi Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh
Rudy Hartono.
Berdasarkan surat keputusan No. 001/HRD/MABA/SK-KAI/0217 tanggal 21 Februari 2017, Entitas
Induk menetapkan anggota komite audit Entitas Induk adalah sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

: Indrajati
: Sumadiono
: Amier Hartono

Perjanjian Penjamin Pelaksana Emisi Efek
Berdasarkan Surat No. MABA-OUT/DIR/17/III/019 tanggal 15 Maret 2017, di Jakarta, Entitas Induk
menunjuk PT Erdikha Elit Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek
Berdasarkan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 22 Maret 2017 dari PT Bursa Efek
Indonesia, Entitas Induk mendapatkan persetujuan permohonan perjanjian pendahuluan pencatatan
Efek Entitas Induk.
Perjanjian Mandatory Convertible Bond dengan PT Banyu Biru Perkasa (BBP)
Berdasarkan perjanjian penerbitan mandatory convertible bond antara BBP dengan Entitas Induk tanggal
21 April 2017, BBP setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp 20.000.000.000 kepada Entitas Induk
untuk dikonversi menjadi mandatory convertible bond. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 12
bulan sejak perjanjian ini ditandatangani. Entitas Induk telah memperoleh dana sejumlah
Rp 20.000.000.000 pada tanggal 2 Mei 2017.
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36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Perjanjian Mandatory Convertible Bond dengan PT Antam Sinar Mulia (ASM)
Berdasarkan perjanjian penerbitan mandatory convertible bond antara ASM dengan Entitas Induk
tanggal 21 April 2017, ASM setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000.000 kepada Entitas
Induk untuk dikonversi menjadi mandatory convertible bond. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan
12 bulan sejak perjanjian ini ditandatangani. Entitas Induk telah memperoleh dana sejumlah
Rp 30.000.000.000 pada tanggal 27 April 2017.
Perjanjian Mandatory Convertible Bond dengan PT Persada Inti Nusa (PIN)
Berdasarkan perjanjian penerbitan mandatory convertible bond antara PIN dengan Entitas Induk tanggal
21 April 2017, PIN setuju untuk memberikan dana sejumlah Rp 30.000.000.000 kepada Entitas Induk
untuk dikonversi menjadi mandatory convertible bond. Jangka waktu perjanjian ini sampai dengan 12
bulan sejak perjanjian ini ditandatangani. Entitas Induk telah memperoleh dana sejumlah
Rp 30.000.000.000 pada tanggal 26 April 2017.
Pelaksanaan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation)
Berdasarkan surat keputusan No. 036/DIR/MABA/SK-ESA/0417 tanggal 21 April 2017, para pemegang
saham menyetujui pelaksanaan Program Alokasi Saham Karyawan (Program ESA) dengan
mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang
ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham.
Pelaksanaan Rencana Opsi Saham Manajemen dan Karyawan (Management and Employee Stock
Option Plan)
Berdasarkan surat keputusan No. 061/DIR/MABA/SK-MESOB/0417 tanggal 21 April 2017, para
pemegang saham menyetujui pelaksanaan Rencana Program Alokasi Rencana Opsi Saham
Manajemen dan Karyawan (Program MESOP) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya
0,60% (nol koma enam persen) dari modal disetor Entitas Induk setelah penawaran umum atau
sebanyak-banyaknya 35.550.000 (tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu) saham.
Utang Bank
Pada tanggal 18 April 2017, berdasarkan Notulen Rapat antara Entitas Induk dengan PT Bank Negara
Indonesia Tbk (BNI) yang ditandatangani diatas materai, BNI menerima kondisi atas belum tepenuhinya
persyaratan rasio keuangan yang disyaratkan dalam perjanjian utang bank Entitas Induk dan LMS
dengan BNI (Catatan 12 dan 17).
Pelunasan utang pihak berelasi dari PT Equator Dinamika Selaras (EDS)
Pada tanggal 18 Mei 2017 telah melunasi seluruh utang pihak berelasi kepada EDS.
Utang Pihak Berelasi antara PT Cakrawala Permai Prima (CPP) dengan Entitas Induk
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara CPP dengan Entitas Induk, tanggal 18 Mei 2017, kedua
belah pihak setuju untuk merubah perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 20 Januari 2012
mengenai kenaikan bunga pinjaman dari 3,00% menjadi 6,20%, penghapusan pasal mengenai
pelunasan utang dapat dilakukan dengan mengkonversi utang menjadi setoran modal sampai 20 Januari
2018, dan penghapusan pasal mengenai pelunasan utang tidak melebihi dari enam tahun tidak dikenai
bunga.
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36. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN KEUANGAN (lanjutan)
Piutang Pihak Berelasi antara PT Dream Food (DF), entitas anak dengan PT Samali Catering Services
(SCS)
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara DF dengan SCS, tanggal 18 Mei 2017, kedua belah pihak
setuju untuk merubah perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 1 September 2016 bahwa SCS
harus melunasi utangnya kepada DF secara bertahap setiap bulan dan dilunasi sampai tanggal 30 Juni
2018, kenaikan bunga pinjaman dari 3,00% menjadi 6,20%, penghapusan pasal mengenai bunga
pinjaman akan dikenakan apabila SCS tidak dapat melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo, dan
mengenai pelunasan utang tidak melebihi dari tanggal jatuh tempo tidak dikenai bunga.
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara DF dengan SCS, tanggal 19 Mei 2017, kedua belah pihak
setuju untuk merubah perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 18 Mei 2017 bahwa SCS harus
melunasi utangnya kepada DF secara bertahap setiap bulan dan dilunasi sampai tanggal 30 Juni 2018,
kenaikan bunga pinjaman dari 6,20% menjadi 12,00%.
Utang Pihak Berelasi antara PT Kaidi Indojaya (KI) dengan Entitas Induk
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara KI dengan Entitas Induk, tanggal 18 Mei 2017, kedua belah
pihak setuju untuk merubah perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 16 Januari 2012 mengenai
kenaikan bunga pinjaman dari 3,00% menjadi 6,20%, dan penghapusan pasal mengenai pelunasan
utang tidak melebihi dari tanggal jatuh tempo tidak dikenai bunga.
Piutang Pihak Berelasi antara Entitas Induk dengan SGB
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara Entitas Induk dengan SGB, tanggal 18 Mei 2017, kedua
belah pihak setuju untuk merubah perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 21 Februari 2017
mengenai kenaikan bunga pinjaman dari 3,00% menjadi 6,20%, penghapusan pasal mengenai bunga
pinjaman akan dikenakan apabila SCS tidak dapat melunasi utangnya pada tanggal jatuh tempo, dan
mengenai pelunasan utang tidak melebihi dari tanggal jatuh tempo tidak dikenai bunga.
Berdasarkan perjanjian utang piutang antara Entitas Induk dengan SGB, tanggal 19 Mei 2017, kedua
belah pihak setuju untuk merubah perjanjian yang sudah ditandatangani tanggal 18 Mei 2017 mengenai
kenaikan bunga pinjaman dari 6,20% menjadi 12,00%.
37. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Beberapa akun dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 telah disajikan kembali
sehubungan dengan penerapan PSAK 25 (Revisi 2013), penerapan awal PSAK 24 (Revisi 2015) dan
PSAK 46 (Revisi 2014) yang berlaku retrospektif.
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37. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tabel di bawah ini memperlihatkan dampak penyesuaian atas penyajian kembali terhadap laporan
keuangan konsolidasian:
2015
Sebelum
penyajian kembali
Kas dan bank
Piutang usaha - pihak ketiga
Piutang lain-lain - pihak berelasi
Persediaan
Uang muka dan beban dibayar di muka
Pajak dibayar di muka
Aset tetap
Properti investasi
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Penyisihan untuk penggantian perabot dan peralatan hotel
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Utang pihak berelasi
Liabilitas imbalan kerja
Liabilitas pajak tangguhan
Tambahan modal disetor
Defisit
Kepentingan nonpengendali

6.065.906.777
7.002.467.970
15.670.488.297
809.636.442
10.275.088.241
4.190.276.461
467.087.438.573
88.513.026
64.600.000.000
3.831.902.418
3.011.516.915
3.867.325.165
2.177.240.426
88.085.760.043
219.867.680.324
140.000.000.000
(58.300.219.262 )
4.538.338.780

Penyesuaian
(1.634.340.969)
(630.216.917)
(15.670.488.297)
754.159.729
(7.262.262.072)
(4.092.166.839)
4.669.753.268
121.666.668.000
36.585.500
3.618.988.765
(62.600.000.000)
(1.000.090.999)
377.099.818
(1.186.436.598)
779.255.716
454.355.140
62.600.000.000
461.843.415
141.936.285
97.332.124.552
1.669.242.000
113.306.393
(140.000.000.000)
(13.663.974.335)
(3.954.475.130)

Sesudah
penyajian kembali
4.431.565.808
6.372.251.053
1.563.796.171
3.012.826.169
98.109.622
471.757.191.841
121.666.668.000
36.585.500
3.707.501.791
2.000.000.000
2.831.811.419
3.388.616.733
2.680.888.567
2.956.496.142
454.355.140
150.685.760.043
461.843.415
141.936.285
317.199.804.876
1.669.242.000
113.306.393
(71.964.193.597 )
583.863.650

Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015
Sebelum
penyajian kembali
Pendapatan departemental
Beban departemental
Beban usaha - umum dan administrasi
Beban usaha - peralatan, pemeliharaan dan energi
Beban usaha - gaji, upah, dan tunjangan lainnya
Beban lain-lain - bersih
Manfaat (beban) pajak tangguhan
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak

55.041.775.895
46.081.207.995
9.728.239.035
19.665.299.779
-

Penyesuaian
(2.173.847.637)
(19.093.298.053)
15.898.518.026
5.351.519.753
6.843.732.242
(673.893.588)
40.740.624
115.412.250

Sesudah
penyajian kembali
52.867.928.258
26.987.909.942
25.626.757.061
5.351.519.753
6.843.732.242
18.991.406.191
40.740.624
115.412.250

2014
Sebelum
penyajian kembali
Kas dan bank
Piutang usaha - pihak ketiga
Piutang lain-lain - pihak berelasi
Persediaan

5.189.743.260
807.608.519
8.479.664.393
512.670.732
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Penyesuaian
(1.382.699.995)
(789.260.752)
(8.479.664.393)
1.193.993.196

Sesudah
penyajian kembali
3.807.043.265
18.347.767
1.706.663.928
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37. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
2014
Sebelum
penyajian kembali
Uang muka dan beban dibayar di muka
Pajak dibayar di muka
Aset tetap
Aset pajak tangguhan
Aset lain-lain
Investasi
Utang bank jangka pendek
Utang usaha - pihak ketiga
Utang lain-lain - pihak ketiga
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Utang sewa pembiayaan
Utang pihak berelasi
Liabilitas imbalan kerja
Liabilitas pajak tangguhan
Tambahan modal disetor
Defisit
Kepentingan nonpengendali

10.502.644.394
4.190.276.461
333.332.418.778
70.322.500
31.998.123.761
3.718.043.544
4.368.463.718
1.344.201.415
69.000.000.000
167.409.993.115
160.000.000.000
(50.757.228.994 )
-

Penyesuaian
(7.114.320.118)
(4.189.744.121)
63.144.615.575
36.296.250
460.988.761
(31.998.123.761)
2.000.000.000
(2.243.806.182)
81.180.951
98.632.000
271.212.108
39.359.255.999
621.492.419
204.449.700
118.583.585.022
603.620.000
115.287.016
(160.000.000.000)
8.533.735.159
2.653.436.450

Sesudah
penyajian kembali
3.388.324.276
532.340
396.477.034.353
36.296.250
531.311.261
2.000.000.000
1.474.237.362
81.180.951
4.467.095.718
1.615.413.523
108.359.255.999
621.492.419
204.449.700
285.993.578.137
603.620.000
115.287.016
(42.223.493.835 )
2.653.436.450

Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2014
Sebelum
penyajian kembali
Pendapatan departemental
Beban departemental
Beban usaha - umum dan administrasi
Beban operasional
Beban usaha - peralatan, pemeliharaan dan energi
Beban usaha - gaji, upah, dan tunjangan lainnya
Beban lain-lain - bersih
Manfaat (beban) pajak tangguhan
Penghasilan komprehensif lain - setelah pajak

19.950.333.347
4.167.208.020
21.310.619.002
16.146.302.242
10.399.640.214
-

Penyesuaian
2.585.990.013
11.111.345.321
(4.394.232.882)
(16.146.302.242)
3.415.568.893
7.988.501.700
(19.128.881.598)
(130.060.016)
(28.383.000)

Sesudah
penyajian kembali
22.536.323.360
15.278.553.341
16.916.386.120
3.415.568.893
7.988.501.700
(8.729.241.384 )
(130.060.016 )
(28.383.000 )

2013
Sebelum
penyajian kembali
Pajak dibayar di muka
Aset tetap
Aset pajak tangguhan
Utang pihak berelasi
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Defisit

1.291.171.922
123.153.789.684
77.759.513.455
(17.476.705.791 )

82

Penyesuaian
(1.291.171.922)
575.941.367
17.152.000
(4.392.051.533)
68.608.000
3.625.364.978

Sesudah
penyajian kembali
123.729.731.051
17.152.000
73.367.461.922
68.608.000
(13.851.340.813 )
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38. KELANGSUNGAN HIDUP DAN RENCANA MANAJEMEN
Grup mengalami kerugian berulang dari operasinya sebesar Rp 33.358.171.636, Rp 32.310.272.562,
Rp 30.222.787.174 pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, sehingga pada tanggal
31 Desember 2016, menghasilkan akumulasi defisit sebesar Rp 104.123.855.914.
Pada tanggal 31 Desember 2016, Grup tidak memenuhi ketentuan referensi kinerja keuangan
(financial covenants) yang wajib dipenuhi berdasarkan perjanjian utang bank (Catatan 12 dan 17).
Untuk mengatasi kondisi ini, rencana dan tindakan yang telah dan akan terus dilakukan oleh
manajemen Grup adalah sebagai berikut:
1. Berencana melakukan penawaran umum perdana saham untuk memperoleh pendanaan.
2. Melakukan restrukturisasi pendanaan terutama pendanaan yang berasal dari utang bank.
3. Melakukan pengembangan bisnis di wilayah-wilayah strategis dan memiliki pasar konvesional
yang baik.
Rencana tersebut di atas belum sepenuhnya direalisasikan Grup, namun manajemen optimis dapat
melaksanakannya secara efektif di tahun mendatang.
Oleh karena itu, manajemen meyakini bahwa Grup akan dapat melanjutkan operasinya untuk masa
yang akan datang. Sehingga laporan keuangan konsolidasian Grup disusun dengan asumsi Grup
akan terus beroperasi secara berkesinambungan.
39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Grup telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014 dan
1 Januari 2014/31 Desember 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015,
dan 2014. Laporan keuangan konsolidasian konsolidasian tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014
dan 1 Januari 2014/31 Desember 2013 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016,
2015, dan 2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo &
Rekan dengan laporan auditor independen No. KNMT&R-C2-24.02.17/01 tanggal 24 Februari 2017.
Sehubungan dengan rencana Entitas Induk untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
maka laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan
maupun tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai
berikut:
1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian
Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2016
Diterbitkan
sebelumnya
Beban usaha
Umum dan administrasi
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Pendapatan (beban) lain-lain
Bunga
Penyusutan properti investasi
Pendapatan sewa
Lain-lain - bersih
Pendapatan (beban) kantor pusat
Bunga
Penyusutan properti investasi
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Umum dan administrasi
Pendapatan sewa
Lain-lain - bersih
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Reklasifikasi

Diterbitkan
kembali

24.610.721.123
2.039.570.120

498.438.764
4.412.276.781

25.109.159.887
6.451.846.901

(14.866.793.223 )
(369.770.664 )

(7.427.109.723)
(6.083.333.400)
6.799.104.000
221.542.102

(22.293.902.946 )
(6.083.333.400 )
6.799.104.000
(148.228.562 )

(7.427.109.723 )
(6.083.333.400 )
(4.412.276.781 )
(498.438.764 )
6.799.104.000
221.542.102

7.427.109.723
6.083.333.400
4.412.276.781
498.438.764
(6.799.104.000)
(221.542.102)

-
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39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2015
Diterbitkan
sebelumnya
Beban usaha
Umum dan administrasi
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Pendapatan (beban) lain-lain
Laba selisih kurs
Lain-lain - bersih
Pendapatan (beban) kantor pusat
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Umum dan administrasi
Laba selisih kurs
Lain-lain - bersih

Reklasifikasi

23.421.534.923
962.918.934
(1.578.563.801 )
(5.880.813.308 )
(2.205.222.138 )
66.607.455
19.950.085

2.205.222.138
5.880.813.308
66.607.455
19.950.085

Diterbitkan
kembali

25.626.757.061
6.843.732.242
66.607.455
(1.558.613.716 )

5.880.813.308
2.205.222.138
(66.607.455)
(19.950.085)

-

Tahun yang berakhir pada Tanggal
31 Desember 2014
Diterbitkan
sebelumnya
Beban usaha
Umum dan administrasi
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Pendapatan (beban) lain-lain
Keuntungan pembelian dengan diskon
Laba selisih kurs
Lain-lain - bersih
Pendapatan (beban) kantor pusat
Gaji, upah dan tunjangan lainnya
Umum dan administrasi
Keuntungan pembelian dengan diskon
Laba selisih kurs
Lain-lain - bersih

Reklasifikasi

16.512.744.934
1.289.912.068

403.641.186
6.698.589.632

(1.114.282.061 )

2.798.792.420
110.638.794
182.414.691

(6.698.589.632 )
(403.641.186 )
2.798.792.420
110.638.794
182.414.691

6.698.589.632
403.641.186
(2.798.792.420)
(110.638.794)
(182.414.691)

Diterbitkan
kembali

16.916.386.120
7.988.501.700
2.798.792.420
110.638.794
(931.867.370 )
-

2. Laporan arus kas konsolidasian
2016
Diterbitkan
sebelumnya
Arus kas dari aktivitas operasi
Pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga dan
pemerintah
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kegiatan
usaha lainnya
Pembayaran kas kepada:
Pemasok
Pihak ketiga
Pembayaran untuk pajak penghasilan

Reklasifikasi

(21.761.412.971 )

21.761.412.971

-

(1.239.898.237 )

2.632.334.006

1.392.435.769

(14.816.932.080)
(8.654.765.556)
(922.049.341)

(14.816.932.080 )
(8.654.765.556 )
(922.049.341 )

-
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Diterbitkan
kembali
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39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
2015
Diterbitkan
sebelumnya
Arus kas dari aktivitas operasi
Pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga dan
pemerintah
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kegiatan
usaha lainnya
Pembayaran kas kepada:
Pemasok
Pihak ketiga
Pembayaran untuk pajak penghasilan
Arus kas dari aktivitas investasi
Uang muka pembelian
Perolehan properti investasi

Reklasifikasi

(26.882.102.670 )

26.882.102.670

(1.917.996.119 )

1.341.082.619

(121.666.668.000 )
-

Diterbitkan
kembali

(576.913.500 )

(11.994.411.790)
(14.265.640.419)
(1.940.133.080)

(11.994.411.790 )
(14.265.640.419 )
(1.940.133.080 )

121.643.668.000
(121.666.668.000)

(23.000.000 )
(121.666.668.000 )

2014
Diterbitkan
sebelumnya
Arus kas dari aktivitas operasi
Pembayaran kas kepada pemasok, pihak ketiga dan
pemerintah
Penerimaan dari (Pembayaran untuk) kegiatan
usaha lainnya
Pembayaran kas kepada:
Pemasok
Pihak ketiga
Pembayaran untuk pajak penghasilan
Arus kas dari aktivitas investasi
Uang muka pembelian

Reklasifikasi

(8.964.762.077 )

8.964.762.077

-

(249.125.053 )

1.615.413.523

1.366.288.470

-

(5.921.626.680)
(3.313.984.578)
(195.366.622)

(5.921.626.680 )
(3.313.984.578 )
(195.366.622 )

-

(1.149.197.720)

(1.149.197.720 )

-

2. Perubahan dan tambahan pengungkapan pada:
a. Umum (Catatan 1a, 1b, dan 1c)
b. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (Catatan 2a)
c. Prinsip-prinsip konsolidasian (Catatan 2b)
d. Kombinasi bisnis (Catatan 2c)
e. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi (Catatan 2e)
f.
Persediaan (Catatan 2f)
g. Aset tetap (Catatan 2h)
h. Biaya pinjaman (Catatan 2i)
i.
Properti investasi (Catatan 2j)
j
Penurunan nilai aset nonkeuangan (Catatan 2k)
k. Liabilitas imbalan kerja karyawan (Catatan 2m)
l.
Pengakuan pendapatan dan beban (Catatan 2n)
m. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing (Catatan 2p)
n. Pajak penghasilan (Catatan 2q)
o. Informasi segmen (Catatan 2r)
p. Laba per saham (Catatan 2s)
q. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (Catatan 2t)
r.
Pengukuran nilai wajar (Catatan 2u)
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Diterbitkan
kembali
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39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.

Peristiwa setelah tanggal pelaporan (Catatan 2v)
Kombinasi bisnis (Catatan 4)
Piutang usaha - pihak ketiga (Catatan 6)
Sifat, transaksi, dan saldo pihak-pihak berelasi (Catatan 7)
Persediaan (Catatan 8)
Properti investasi (Catatan 11)
Perpajakan (Catatan 16)
Utang bank jangka panjang (Catatan 17)
Defisit (Catatan 22)
Pendapatan departemental (Catatan 23)
Beban departemental (Catatan 24)
Beban usaha - umum dan administrasi (Catatan 25)
Beban bunga (Catatan 28)
Tujuan dan kebijakan risiko manajemen keuangan (Catatan 32)
Peristiwa setelah periode pelaporan keuangan (Catatan 36)
Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian (Catatan 37)

40. STANDAR AKUNTANSI BARU
Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan amandemen atas beberapa standar akuntansi yang
mungkin berdampak pada laporan keuangan konsolidasian.
Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan konsolidasian yang periodenya dimulai pada atau
setelah 1 Januari 2017:
-

Amandemen PSAK 1 (2015) - “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan”.
ISAK 31 - “Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi”.
PSAK 3 (Penyesuaian 2016) - "Laporan Keuangan Interim”.
PSAK 24 (Penyesuaian 2016) - "Imbalan Kerja”.
PSAK 58 (Penyesuaian 2016) - "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang
Dihentikan”.
PSAK 60 (Penyesuaian 2016) - “Instrumen Keuangan - Pengungkapan”.

Standar berikut ini berlaku untuk laporan keuangan konsolidasian yang periodenya dimulai pada atau
setelah tanggal 1 Januari 2018:
- PSAK 69 - "Agrikultur”.
- Amandemen PSAK 2 (2016): “Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan.”
- Amandemen PSAK 46 (2016): Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan
untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
- Amandemen PSAK 16 (2015) - “Agrikultur: Tanaman Produktif”.
Grup sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di atas
yang relevan terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.
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XVII. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN
PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM
Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah anggaran dasar yang termuat dalam Akta No : 120
tanggal 17 Februari 2017 yang dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H.,M.KN., Notaris di Jakarta, akta mana
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan No : AHU-0004814.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor: AHU-0026009.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017, adalah sebagai
berikut:
Ketentuan Penting dalang Anggaran Dasar :

1.
2.

3.

1.

2.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3
Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang usaha pembangunan dan akomodasi.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
utama sebagai berikut :
a. Usaha pembangunan berupa :
- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencana, pelaksanaan dan pemborongan pada
umumnya (general contractor), antara lain pembangunan hotel, kawasan perumahan (real
estate), kawasan industri (industri estat), gedung-gedung apartemen, kondominium,
perkantoran, pertokoan, beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk mengerjakan pembebasan,
pembukaan, pengurugan, pemerataan, penyiapandan pengembangan areal tanah lokasi/wilayah
yang akan dibangun, serta pembangunanbangunan dan konstruksi, gedung-gedung, lapangan,
jembatan-jembatan, jalan-jalan, pertanaman, bendungan-bendungan, pengairan (irigasi),
landasan-landasan udara, dermaga, pemasangan instalasi-instalasi listrik, gas, air minum,
telekomunikasi, air conditioner,
dan dalam bidang teknik sipil, electro dan mesin.
b. Usaha akomodasi berupa :
- Usaha penyediaan kamar tempat menginap (dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi
perkemahan, dan/atau pesanggrahan karavan); Usaha penyediaan tempat dan pelayanan
makanan dan minuman; Usaha pelayanan pencucian pakaian/ binatu; Usaha penyediaan fasilitas
akomodasi dan pelayanan lain, yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan usaha seperti
hotel termasuk dalam fasilitas dan pelayanan komodasi antara lain: bar, ruang konvensi,
penukaran uang, kolam renang, fasilitas olah raga, fasilitas kesegaran jasmani, fasilitas anak
bermain, hiburan umum, pertokoan dan jasa andrawina, yaitu jasa untuk menyelenggarakan jasa
perayaan atau pesta (banquet) yang meliputi hiasan, penyediaan makanan dan minuman serta
perlengkapan dan peralatan yang diperlukan;
- Usaha jasa pengelolaan akomodasi dan/atau property.
Selain kegiatan ussaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat menjalankan
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
a. Usaha jasa biro perjalanan wisata.
b. Usaha jasa informasi dan kepariwisataan.
MODAL
PASAL 4
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.1.896.000.000.000 (satu triliun delapanratus sembilan puluh
enam milyar Rupiah) terbagi atas 18.960.000.000 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta)
saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah).
Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau
sejumlah 4.740.000.000 (empat milyar tujuh ratus empat puluh juta) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesarRp.474.000.000.000 (empat ratus tujuh puluhempat milyar Rupiah), oleh para
pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian sertanilai nominal saham yang
disebutkan pada akhir akta ini.
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3.

4.

5.

6.

Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal
Perseroandengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,dengan syarat dan harga tertentu yang
ditetapkanoleh Direksi dan harga tersebut tidak dibawah harga pari, dengan memperhatikan peraturanperaturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturanperundang-undangan dibidang Pasar
Modal sertaperaturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selaindalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud
maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat
pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi yang berwenang dan/atau
penggantinya dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham, dengan
memperhatikan peraturan perudang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan
yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur
modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah
diperiksa akuntan yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga
tersebut tidak dibawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal,
serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah
saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk
memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan,
maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan, pada tanggal
yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dibidang Pasar Modal;
c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut diatas harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat dan
jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana
saham-saham Perseroan dicatatkan;
d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan
tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil
tersebut wajib dialokasikansebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang
dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas,
satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
dibidang Pasar Modal;
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham
sebagaimana dimaksud huruf (d) diatas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat
Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga
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7.

8.

9.

10.

11.

dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama
yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
g. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
i. ditujukan kepada karyawan Perseroan;
ii. ditujukan kepada pemegang Obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat
Umum Pemegang Saham; dan/atau
iv. dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa
memberikan Hak Memesan Hak Efek Terlebih Dahulu;
h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari
ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 6 huruf (a) sampai dengan huruf (g) diatas apabila
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengijinkannya.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau fek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, apat dilakukan oleh Direksi
berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroanvterlebih dahulu yang telah
menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat
dalam Anggaran Dasar ini,peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar
Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroanvdicatatkan;
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih
lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang :
a. telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, yang menyetujui untuk
menambah modal dasar;
b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima
persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam ayat 9.b Pasal ini;
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.c tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasar, sehingga modal
ditempatkan dan disetor paling sedikit paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar
dengan memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 9.c Pasal ini tidak terpenuhi;
e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.a Pasal ini,
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.d
Pasal ini
Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal menjadi efektif setelah terjadinya
penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang
diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut;
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10%
(sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan
perundang-undangan menentukan lain.
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12.

Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

Penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) kepada
pemegang saham dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
a. Perusahaan Terbuka dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham
sebagaimana diatur dalam peraturan di sector Pasar Modal yang mengatur mengenai Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki
posisi keuangan Perseroan.
b. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD sebagaimana dimaksud diatas, wajib
terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
c. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Rencana dan
Penyelenggaraan RUPS Perseroan dan anggaran dasar Perseroan.
d. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD untuk memperbaiki posisi keuangan
dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang
Pasar Modal.
e. Penambahan modal Perseroan tanpa memberikan HMETD selain untuk memperbaiki posisi
keuangan hanya dapat dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari modal disetor yang
tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang
berwenang pada saat pengumuman RUPS, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
f. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang hanya dapat dilakukan dalam penambahan
modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
g. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tersebut, wajib memenuhi persyaratan
sebagai berikut :
i. terkait langsung dengan kebutuhan Perseroan; dan
ii. menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan
sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain
uang.

1.

2.

3.
4.

5.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 10
Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang
baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin dari
pihak yang berwenang dan peraturan perundang undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
Setiap pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau
atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan
hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan
Pasar Modal yang berlaku di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib
memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi
atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang
atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi
wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk

386

6.

7.

8.

1.

2.
3.
4.

5.
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7.

8.

1.

mencatat pemindahan hak atas saham harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan peraturan bursa efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena suatu
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan
bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara
tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi
dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan bursa efek dimana saham
Perseroan dicatatkan.
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku terhadap
setiap peralihan hak menurut ayat 6 Pasal ini.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 11
Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
a. RUPS tahunan;
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa
kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku
berakhir.
Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan :
(i)
Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan
RUPS;
(ii)
Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat;
b. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
d. Dilakukan penunjukan Akuntan Publik terdaftar;
e. Penunjukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris (bilamana diperlukan); dan
Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas
pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan.
RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan
dan memutuskan mata acara rapat, namun tidak berwenang membicarakan dan memutuskan mata
acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 butir a dan b tersebut di atas, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.
Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)
atau setara dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan
oleh Perseroan dapat mengajukan permohonan diselenggarakan RUPS kepda Direksi degan surat
tercatat disertai alasannya.
Pemintaan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan RUPS wajib mengikuti ketentuan Anggaran Dasar ini
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal.
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 12
Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di :
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota propinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
d. propinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan;
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e. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republuk Indonesia.
Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat
belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan.
Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini,
pemegang saham Perseroan dapat mengajukan kembali permohonan penyelenggaraan RUPS kepada
Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham Perseroan dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.
Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini, Direksi atau Dewan Komisaris wajib
mengumumkan adanya permohonan penyelenggaraan RUPS dimaksud beserta alasan tidak
diselenggarakannya RUPS.
Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling
lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permohonan penyelenggaraan RUPS dari pemegang
saham Perseroan berdasarkan ayat 3 dan ayat 5 Pasal ini dan paling kurang melalui 1 (satu) surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web bursa efek dimana saham Perseroan
tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris.
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 5
Pasal ini, pemegang saham dapat mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS kepada ketua
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan
pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib
untuk :
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah
RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang pasar modal;
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakannya RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman,
bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atau RUPS yang
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal;
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya
kepada Perseroan yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir b ayat 9 Pasal ini kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan akan diselenggarakannya RUPS
tersebut.
d. Pemegang saham yang mengajukan permohonan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar dilarang untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS jika permohonan penyelenggaraan RUPS
dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
Ketentuan mengenai pengumuman RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Anggaran Dasar
berlaku mutatis mutandis terhadap pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham
Perseroan yang telah memperoleh penetapan dari pengalihan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 Pasal ini.
Seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua
puluh) atau setara dengan 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengajukan usulan mata acara rapat secara tertulis paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan untuk RUPS harus diberikan
kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit dikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang beredar secara nasional di Indonesia, situs web bursa efek dimana saham Perseroan
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tercatat, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling kurang Bahasa Inggris. Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan oleh
Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Dalam hal RUPS pertama tidak mencapai kuorum sehingga
perlu diadakan RUPS kedua, maka pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan dalam waktu paling lambat
7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal
pemanggilan dan tanggal RUPS kedua tersebut dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah
diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh)
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama. Dalam hal RUPS kedua tidak
mencapai kuorum sehingga perlu diadakan RUPS ketiga, maka pemanggilan untuk RUPS ketiga
dilakukan berdasarkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan untuk
melakukan RUPS ketiga. Ketentuan pemanggilan berlaku mutatis mutandis untuk penyelenggaraan
RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan.
Dalam pemanggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, ketentuan pemegang saham
yang berhak hadir dalam RUPS, mata acara rapat termasuk penjelasan atas mata acara rapat tersebut
dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak
tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS.
Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan
terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan dan/atau di
tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 1, RUPS dapat juga
dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya
yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,
khususnya di bidang Pasar Modal.
Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat Umum
Pemegang Saham, maka pengumuman dan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, tidak menjadi syarat dan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah
Republik Indonesia.
Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud diatas adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu
per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud diatas harus :
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud diatas merupakan mata acara
yang membutuhkan keputusan RUPS. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari
pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.
Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak ada yang hadir atau semua berhalangan hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum Pemegang
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai
benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan
kepentingan. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat Umum
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh
mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
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Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnya untuk
hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, yang demikian
dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan mengindahkan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuatlah
Risalah Rapat oleh Notaris. Risalah Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang
Saham dan Pihak Ketiga tentang keputusan dan segala sesuatuyang terjadi dalam Rapat.
KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 13
a. RUPS, termasuk pengambilan keputusan mengenai pengeluaran Efek bersifat Ekutias dapat
dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh sahamdengan hak
suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan
jumlah kuorum yang lebih besar.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit
1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali
anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS,
kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan bahwa keputusan adalah
sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
b. Dalam hal terjadi ralat pemanggilan RUPS, maka pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu)
hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS.
c. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara setuju
lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan
sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.
Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain)
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan
suara.
Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan
Perseroan.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar yang
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar
Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3
(dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
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dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan
yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu)
transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan
dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh-saham dengan hak suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal,
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan
yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
b. Rapat Umum Pemegang Saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen
dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari
½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh
pemegang saham indenpenden;
c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam Rapat
Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir
dalam Rapat Umum Pemegang saham; dan
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan
jika dihadiri oleh Pemegang Saham Indenpenden dari saham dengan hak suara yang sah, dalam
kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas Permohonan Perusahaan
Terbuka. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
yang hadir.
Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dibidang
Pasar Modal, yang dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatian peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal;
Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang
Saham dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan
menandatangani usul yang bersangkutan;
Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
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b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung,
atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak
langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
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Pemegang Saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat
kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan,
dengan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
tentang bukti perdata serta diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
mewakili pemegang saham diperlihatkan pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk
mengeluarkan 1 (satu) suara.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat Umum
Pemegang Saham tidak dihitung dalam pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1
(satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 (satu per dua puluh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara
berdasarkan suara setuju sekurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah
dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali bila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PASAL 14
Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang
mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan
Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan,
besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam RUPS yang dimaksud dalam ayat 1, maka dalam
RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga
per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.
Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan,
pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur
Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara
nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan
modal tersebut.
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
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PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN
PASAL 15
a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan,
peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan
keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat)
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga
perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, dapat
diselenggarakan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika
dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang memiliki/mewakili paling sedikit 2/3
(dua pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih
dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.b di atas tidak tercapai, atas permohonan
Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu
penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian dimana salah satunya terbit atau beredar
secara nasional, sedangkan satu surat kabar lainnya terbit atau beredar di tempat kedudukan atau
tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan
atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan
berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka
harus diadakan likuidasi oleh likuidator atau kurator. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator wajib
menambahi nama Perseroan dengan kata-kata dalam likuidasi.
Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana
dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. Sisa perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala
utang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa
mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa, hasil likuidasi tersebut akan
dibagi menurut keputusan RUPS
Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan pengadilan.
Likuidator wajib mendaftarkan dalam Daftar Perseroan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam
surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha
Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 30 (tiga
puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.
Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta perubahannya dikemudian hari
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS dan diberikannya
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

DIREKSI
PASAL 16
Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang
anggota Direksi atau lebih anggota Direksi, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat
diangkat dan selama menjabat :
a. Mempunyai akhlak , moral dan integritas yang baik;
b. Cakap melakukan tindakan hukum;
c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
1. tidak pernah dinyatakan pailit;
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau
yang berkaitan dengan sector keuangan; dan
tidak pernah menjadi anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat:
a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
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b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak
diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari
Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau
laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan ; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dibidang yang dibutuhkan Emiten atau Perusahaan Publik.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota
Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1 (satu) periode masa jabatan angota Direksi adalah selama 5 (tahun) atau sampai dengan penutupan
RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat
Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu
sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri
dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan
Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.
Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para Pemegang Saham tentang akan
diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang
yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang
jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30
(tiga puluh) hari sejak terjadinya lowong tersebut harus diumumkan kepada para Pemegang Saham
tentang akan diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk
sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam
hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud diatas, anggota Direksi
yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan permohonan
pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud diatas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi
kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut dianggap sah apabila
telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang menetapkan pengunduran diri tersebut dan
telah mengangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah
anggota Direksi tersebut.
Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
a. meninggal dunia;
b. masa jabatannya berakhir;
c. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ;
d. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini;
e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi pada RUPS harus
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
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PASAL 17
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 bahwa untuk:
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang
Perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi batasan sebagaimana ditetapkan oleh Dewan
Komisaris dari waktu ke waktu;
b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin, harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan
satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham
yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat
diadakan, RUPS kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh
pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan
keputusan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang hadir dalam RUPS yang dikeluarkan secara sah. Dalam hal korum untuk RUPS kedua tidak tercapai,
atas permohonan Perseroan, korum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.
Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam
mencapai maksud dan tujuannya;
Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dalam
menjalankan tugasnya, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar;
Tugas pokok Direksi adalah :
a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan
senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan
kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya
tahun buku yang akan datang;
Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar 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, dengan pembatasanpembatasan yang ditetapkan dalam Pasal ini, dengan memperhatikan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia;
Direksi mengumumkan perbuatan hukum untuk melepaskan hak atas atau mengagunkan harta
kekayaan Perseroan, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 8, dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, apabila
pengumuman tersebut disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku dibidang Pasar Modal;
Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengan kepentingan pribadi
(benturan kepentingan) salah seorang anggota Direksi, Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota Direksi, maka
dalam hal ini Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dalam hal Perseroan mempunyai
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi (benturan kepentingan) seluruh anggota
Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh pihak lain yang
tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan
lain dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini;
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a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili
Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan
sesuai dengan Anggaran Dasar;
Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah;
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menetapkan maka pembagian tugas dan
wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi;
Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Emiten atau
Perusahaan Publik yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan
tugasnya.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Emiten atau Perusahaan Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan :
a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS
PASAL 19
a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris
Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih wakil Komisaris Utama dan lainnya
diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
b. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan
Komisaris.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengangkatan anggota
Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 mutatis
mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. Meninggal Dunia;
b. Masa jabatannya berakhir;
c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang saham;
d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini;
e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
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f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini
dan peraturan perundang-undangan lainnya.
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TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
PASAL 20
Dewan Komisaris bertugas :
a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan memberikan
persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun
buku yang akan datang.
b. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
c. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
d. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani
laporan tahunan tersebut.
e. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsipprinsip profesionalisme, efesiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
serta kewajaran.
Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan
Komisaris berkewajiban :
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam Perseroan menunjukkan gejala
kemunduran yang menyolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan
disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan
lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan
mengenai perkembangan Perseroan.
Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokan
keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap
anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh anggota
Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dan/atau Komite dalam
melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran
tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas
beban Perseroan.
Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementaran oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud diatas wajib diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan
untuk sementara sebagaimana dimaksud diatas, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. RUPS sebagaimana
dimaksud diatas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah tanggal pemberhentian sementara. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud diatas atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud diatas menjadi batal. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara
sebagaimana dimaksud diatas tidak berwenang :
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan
Perseroan; dan
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7.
8.

9.

10.
11.

b. mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan.
Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas berlaku sejak keputusan pemberhentian
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara; atau
b. lampaunya jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud diatas.
Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari
tindakan tersebut.
Dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu,
Perseroan wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diadakan untuk
itu yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya
atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan kepada anggota Direksi yang
diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. Rapat Umum
Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh
salah seorang anggota Dewan Komisaris
lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota
Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka
Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang
saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang
bersangkutan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini,
tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu maka
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki
kembali jabatannya.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai
seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas
tanggungan mereka bersama.
Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.
Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mutatis
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
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XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
1.

Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XIII dalam
Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan
oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2.

Pemesan yang berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan
Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

3.

Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan
KSEI pada tanggal No. SP-006/SHM/KSEI/0317 tanggal 21 Maret 2017:
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut :
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham
tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan
Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambatlambatnya pada tanggal 21 Juni 2017.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi
Penjatahan (“FKP”).
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis
merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang
melekat pada Saham.
6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu
kepada Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan,
melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial
owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di
KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan
Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
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8.

Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan
atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang
mengelola saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI
untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
B.

5.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan
di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS
diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:

Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan
Direksi terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan
fotocopy paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan
alamat di luar negeri secara lengkap dan jelas;

Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan

Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham diatas tidak terpenuhi.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan
efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut
sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan
atau sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6.

Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 1 (satu) hari kerja pada tanggal 19 Juni 2017, mulai
pukul 10.00 - 15.00 WIB

7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 20 Juni 2017.

8.

Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam
mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan
membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada
waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi
Efek pada :
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PT Bank Sinarmas
Cabang Thamrin, Jakarta
Atas Nama : PT Erdikha Elit Sekuritas IPO
Nomor Rekening : 0041997028
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak
yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima
sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 19 Juni 2017
pada pukul 14.00 WIB. Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta
rekening di atas, maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab
pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan
otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari
bank lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran
tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung
dengan bilyet giro.
9.

Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan,
tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda
terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti
tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang
pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham.
Bagi pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan
diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat
(pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam
Penawaran Umum Lampiran Keputusan Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed
allotment) dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen)
dari jumlah saham yang ditawarkan dan sisanya sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) akan dilakukan
penjatahan terpusat (pooling).
(I)
Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)
Penjatahan pasti dibatasi sebanyak-banyaknya 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang
ditawarkan atau sebesar 469.260.000 (empat ratus enam puluh Sembilan juta dua ratus enam puluh ribu)
saham, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan,
Institusi bentuk lain, individu, di dalam negeri.
Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyarata
persyaratan sebagai berikut:
a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan penjatahan
pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib
memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
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b.

Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi pegawai
Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.

c.

Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2
huruf a angka 3)

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)
Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan
atau sebesar 4.740.000 (empat juta tujuh ratus empat puluh ribu) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan
melebihi jumlah Efek yang ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang
bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti
sebagai berikut:
a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada Peraturan
Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2
huruf a angka 3) dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang
dipesan, maka:
(i) pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
(ii) dan dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya
dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada
para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf (I) c menurut jumlah yang dipesan
oleh para pemesan.
b) dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan
No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2 huruf a angka
3) menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan
c) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada Peraturan Peraturan
Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 pada angka 2
huruf a angka 3) dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka
penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(i) dalam hal tidak akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan tanpa pecahan; atau
(ii) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi
persyaratan berikut ini:
i. para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di
Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi.
Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan tercatat;
dan
ii. apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional
dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
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Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran
Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari
setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek atau Emiten wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana
Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".

11. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum
a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa
Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk menunda untuk masa paling lama 3 bulan sejak
efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.
Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK,
Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan sejak efektifnya
Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan sebagai berikut :
1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Emiten yang meliputi:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3
hari berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara
signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai
peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan
tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga
mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
d) Emiten yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Emiten wajib mengembalikan
uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.
b.

Emiten yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten wajib memulai kembali masa Penawaran Umum
paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek
mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks
harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Emiten dapat melakukan kembali
penundaan masa Penawaran Umum;

3) wajib menyampaikan kepada Bapepam dan LK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan
informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah
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penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu
hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan
dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada Bapepam
dan LK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
12. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan
Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin
Emisi di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Pengembalikan uang pemesanan dalam hal terjadi force majeur sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum, jika dana tersebut telah disetorkan
kepada Perseroan maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.
Pengembalian uang yang lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau tanggal
diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang pemesanan tersebut akan
disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1 % (satu persen) per tahun dari nilai
pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal
Penjatahan secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan
dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh
Perseroan.
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham
pada para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan
dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan
pembelian saham tersebut dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan
menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian
saham secara khusus akan dilakukan oleh Perseroan.
14. Lain-Lain
Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu penawaran umum, maka Penjamin Emisi Efek,
Agen Penjual Efek, Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Agen Penjualan Efek dilarang
membeli atau memiliki efek untuk portofolio efek mereka sendiri.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, maka Penjamin Pelaksana Emisi
Efek, Agen Penjual Efek atau Pihak Terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan
akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjamin Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah
diungkapkan dalam Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
Pemesan tidak bisa melakukan pembatalan atas pemesanan yang telah diajukan.
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XIX.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan Penjamin Emisi Efek sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas

PT Erdikha Elit Sekuritas

Sinar Mas Land Plaza
th
Tower III, 5
Jl. M.H. Thamrin No. 51
Jakarta 1035
Telp : 021 2356 7572
Fax : 021 392 5579

Gedung SUCACO Lantai 3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta 10340
Telp : 021 3983 6420
Fax : 021 6193 3342

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Jasa Utama Capital Sekuritas
PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk
Gedung Kospin Jasa Lt 7-8
Equity Tower Lantai 11 (SCBD), Lot 9
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12870
Jakarta 12190
Telp. 021 8378 9000
Telp. 021 525 5555
Fax. 021 8378 8907
Fax. 021 527 1527
PT Lotus Andalan Sekuritas
th
Wisma Keiai 15 FLoor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220
Telp. 021 5785 1818
Fax. 021 5785 1717
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