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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebesar 1.105.262.400 (satu miliar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama
yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili
sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran
Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham
yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Jumlah Penawaran
Umum secara keseluruhan sebesar Rp331.578.720.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan
juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah).
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 13 Maret 2017, Perseroan
mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”) sebesar 0,06% (nol koma nol
enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana atau sebesar 631.800 (enam ratus
tiga puluh satu ribu delapan ratus) lembar saham. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada
Bab I Prospektus ini.
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 (“UUPT”).
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT MANDIRI SEKURITAS

PT MNC SEKURITAS

PT RHB SEKURITAS INDONESIA

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Erdikha Elit Sekuritas, PT KGI Sekuritas Indonesia, PT Phillip Sekuritas Indonesia,
PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek menjamin dengan
kesanggupan penuh (full commitment) terhadap Penawaran Umum Perseroan.
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBAKARAN, KECELAKAAN DAN BENCANA
LAIN PADA PABRIK DAN FASILITAS PRODUKSI YANG MENGAKIBATKAN TERHENTINYA PROSES PRODUKSI
DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO
USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM 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”).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2017

PT Hadinata Abadi Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) dengan surat No.S-S/DIR-CORSEC/HA-OJK/III/2017 tertanggal 4 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”).
Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai
dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 3 April 2017 yang dibuat antara Perseroan
dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum
Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para
pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan
No. IX.A.2.
Perseroan, Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggun jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data dan
kejujuran pendapat, keterangan atau laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan
bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia
serta kode etik, norma, dan standar profesinya masing-masing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan
atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis
dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Penjamin Pelaksana Emisi, Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, sebagaimana didefenisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya
penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan
Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.
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 KECUALI
BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM 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, ISTILAH DAN SINGKATAN
Addendum Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek

: Berarti perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan
dan/atau
pembaharuan-pembaharuan
terhadap
Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek

Afiliasi

: Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM,
yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal 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 suatu 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

: Pihak yang membantu menjual saham dalam Penawaran Umum
Perdana Saham baik yang dilakukan di dalam atau di luar negeri.

BAE

: Biro Administrasi Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan
di Jakarta sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk
melaksanakan administrasi saham dalam rangka Penawaran
Umum.

Bapepam-LK

: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang
merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral
Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden No. 62 Tahun 2005 dan KMK No. 606/KMK.01/2005
tanggal 31 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Bapepam dan LK jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 184/
PMK.01/2014 tanggal 11 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima
hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2016, fungsi
Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.

BEI atau Bursa Efek

: Bursa Efek Indonesia, suatu perusahaan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Jakarta
(atau pengganti atau penerus haknya), merupakan bursa efek
sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dimana
saham-saham Perseroan akan dicatatkan.

CAGR

: Compounded Annual Growth Rate, atau tingkat pertumbuhan
majemuk per tahun.

DPPS

: Daftar Permohonan Pemesanan Saham yakni daftar yang memuat
nama-nama pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah yang
ditawarkan yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh
masing-masing Penjamin Emisi Efek.

DPS

: Daftar Pemegang Saham yaitu daftar yang dikeluarkan oleh BAE
yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham dalam
Perseroan.

iii

Efek

: Surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga
komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan
Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap
derivatif Efek.

Efektif

: Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan
OJK No. IX.A.2 tahun 2209, yaitu :
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni :
a. 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 Perdana dan peraturan
terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau
b. 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.

Emisi Efek

: Suatu penawaran umum perdana saham oleh Perseroan yang
dilakukan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum.

ESA

: Employee Stock Allocation atau penjatahan pasti bagi para
karyawan Perseroan, tidak termasuk direktur, komisaris dan/atau
pemegang saham utama Perseroan.

FKPS

: Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, berarti formulir yang
merupakan konfirmasi hasil penjatahan atas nama pemesan
sebagai tanda bukti kepemilikan saham di pasar perdana.

FPPS

: Formulir Pemesanan Pembelian Saham Yang Ditawarkan yang
disediakan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan
dalam rangkap 5 (lima) oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi
Efek.

Harga Penawaran

: Harga atas setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran
Umum yaitu Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham.

Hari Bursa

: Hari di mana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek,
dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional,
yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia
dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan
oleh BEI sebagai bukan hari kerja.

Hari Kalender

: Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian
tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, 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

: Hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu
serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia
sebagai hari libur nasional.
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Kemenkumham

: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(dahulu bernama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Konfirmasi tertulis

: 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

: Singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas
mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian
Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan
oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas
berkedudukan di Jakarta.

Manajer Penjatahan

: Pihak yang melaksanakan penjatahan sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.7, yang dalam Penawaran Umum Perdana ini dilakukan
oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT MNC Sekuritas.

Masa Penawaran Umum

: Jangka waktu untuk pemesanan saham yang dapat dilakukan oleh
masyarakat dengan mengajukan FPPS kepada Para Penjamin
Pelaksana Emisi Efek, Para Penjamin Emisi Efek dan/atau Agen
Penjualan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dan FPPS.

Masyarakat

: Perorangan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara
Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun
badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan
hukum di Indonesia ataupun di luar negeri.

Menkumham

: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

OJK

: Otoritas Jasa Keuangan, yang diatur melalui ketentuan dalam
Undang-Undang No. 21 tahun 2015 tanggal 22 November 2015
tentang OJK (“UU No. 21/2015”), yaitu lembaga yang independen
dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21/2015.

Pasar Perdana

: Penawaran dan penjualan Saham yang Ditawarkan Perseroan
kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham
Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.

Pasar Sekunder

: Perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Pemegang Rekening

: Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek
dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan
Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Pemegang Saham

: Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan
diadministrasikan dalam:
•
Daftar Pemegang Saham Perseroan;
•
Rekening Efek pada KSEI; atau
•
Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek

Pemesan Khusus

: Karyawan yang berhak untuk melakukan pemesanan berdasarkan
program ESA.
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Penawaran Awal (bookbuilding) : Ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan
Prospektus Awal, segera setelah diumumkannya Prospektus
Ringkas di surat kabar, yang bertujuan untuk mengetahui minat
Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah
saham yang ingin dibeli dan/atau perkiraan Harga Penawaran, tapi
tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan
sesuai dengan peraturan No. IX.A.8 dan dengan memperhatikan
Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum

: Kegiatan penawaran efek yang dilakukan Perseroan kepada
Masyarakat sesuai dengan ketentuan UUPM dan ketentuan lain
yang berlaku.

Penitipan Kolektif

: Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu
pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana
dimaksud dalam UUPM.

Penjamin Emisi Efek

: Pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk
melakukan Penawaran Umum Saham atas nama Perseroan dan
melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan
berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Pihak-pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan
Penawaran Umum, yang dalam hal ini berarti PT Mandiri Sekuritas,
PT MNC Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia, perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek

: Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perseroan No. 02 tanggal 3 April 2017, sebagaimana diubah dengan
Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 78 tanggal
27 April 2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek No. 96 tangal 31 Mei 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan
Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta.

Peraturan No. IX.A.2

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009
tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.6

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.6, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. Kep-06/PM/2001 tanggal 8 Maret 2001
tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum.

Peraturan No. IX.A.7

: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam-LK No. Kep 691/BL/2015 tanggal 31 Desember
2015 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum Perdana Saham.

Peraturan No. IX.E.1

: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 Lampiran dari Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi
Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2

: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2015 tanggal 28 November 2015
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
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Peraturan No. IX.J.1

: Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang
Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan
Perusahaan Publik.

Peraturan No. IX.I.7

: Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.7 Lampiran dari Keputusan Ketua
Bapepam-LK Nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 Nopember 2008
tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit
Audit Internal.

Perjanjian Pendaftaran Efek

: Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI
yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara
Perseroan dengan KSEI No. SP-011/SHM/KSEI/0317 tanggal
24 Maret 2017, yang dibuat dibawah tangan oleh dan antara
Perseroan dengan KSEI.

Pernyataan Pendaftaran

: Dokumen pernyataan pendaftaran yang wajib diajukan kepada
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK oleh Emiten dengan
bantuan Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebelum Emiten melakukan
Penawaran Umum dan penjualan Saham Yang Ditawarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang
Pasar Modal juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07/
POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat
Utang Dan/Atau Sukuk (POJK No. 7), dan dengan memperhatikan
ketentuan dalam POJK No. 7, dalam rangka Penawaran Umum
berikut lampiran-lampirannya, termasuk semua perubahan,
tambahan serta pembetulannya yang dibuat dikemudian hari guna
memenuhi persyaratan OJK.

Perseroan

: PT Hartadinata Abadi Tbk.

Perusahaan Efek

: Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi
Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai
ketentuan dalam pasal 1 angka 21 UUPM.

Prinsip Akuntansi

: Prinsip yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

POJK No. 7

: Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat
Ekuitas , Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 8

: Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi
Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas.

POJK No. 30

: Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi
Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

POJK No. 32

: Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tentang rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
Terbuka.

POJK No. 33

: Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 34

: Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

POJK No. 35

: Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
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Sekretaris

POJK No. 38

: Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal
Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu.

POJK No. 55

: Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015
tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
Audit.

POJK No. 56

: Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan
Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Prospektus

: Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Emiten bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat
seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai
Emiten dan Saham Yang Ditawarkan dalam bentuk dan substansi
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus
Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Prospektus Awal

: Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus
yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran,
Penjamin Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan
persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.

Prospektus Ringkas

: Pernyataan atau informasi tertulis yang merupakan ringkasan
Prospektus Awal yang disusun dan diterbitkan oleh Emiten
dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan diumumkan
dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional yang disusun
oleh Emiten bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 8/
POJK.04/ 2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus
Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah
diterimanya pernyataan OJK bahwa Emiten wajib mengumumkan
Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Lampiran 9
Peraturan Nomor IX.A.2.

Rekening Efek

: Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana
milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau
Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening
efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek
dan/atau Bank Kustodian.

RUPS

: Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang
saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuanketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT serta UUPM serta
peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Rp atau Rupiah

: Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.

Saham Baru

: Saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan
sebesar 1.105.262.400 (satu miliar seratus lima juta dua ratus
enam puluh dua ribu empat ratus) saham dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham.

Saham ESA

: Saham yang akan dikeluarkan untuk pegawai Perseroan sesuai
dengan program ESA, keterangan selengkapnya dapat dilihat pada
Bab I Penawaran Umum Perdana Saham.

Sisminbakum

: Sistem Administrasi Badan Hukum.
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Tanggal Distribusi

: Tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli
Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik
paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pembayaran

: Tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin
Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan atas seluruh hasil penjualan
Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana
Saham termasuk hasil Penawaran Umum Perdana Saham oleh
para Pemesan Khusus, yang akan dilakukan bersamaan dengan
Tanggal Distribusi yang tanggalnya sebagaimana ditentukan dalam
Prospektus.

Tanggal Pencatatan

: Tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan
di Bursa Efek dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
Tanggal Distribusi yang ditentukan dalam Prospektus.

Tanggal Pengembalian Uang
Pesanan / Refund

: Tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang
Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para
Penjamin Emisi Efek, yang sebagian atau seluruh pesanannya
tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal
Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.

Tanggal Penjatahan

: Tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan
saham, yaitu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
berakhirnya Masa Penawaran Umum.

USD

: Dolar Amerika Serikat.

UUPM

: Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturanperaturan pelaksanaannya.

UUPT

: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal
16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam
Tambahan No. 4756 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106
Tahun 2007, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut
segala perubahannya.

DAFTAR SINGKATAN NAMA
”TAA”

:

PT Terang Anugrah Abadi
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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 keuangandan catatan atas laporan keuanganterkait,
serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan
yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan
dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.
Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus
ini dibulatkan dalam Rupiah, kecualidinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi
atas penjumlahan informasi keuangantersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum
dalam Prospektus ini, yaitu antara nilaimenurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam
Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.
1.

RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Bandung, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 11 tanggal
29 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung,
yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-17631.HT.01.01. Tahun 2004 serta telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan 392/BH.10.24/IV/2005 tanggal 20 April 2005 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47, Tambahan No.6135 tanggal 14 Juni 2005.
Anggaran dasar Perseroan pada Akta Pendirian selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan
dan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang
Saham No. 36 tanggal 13 Maret 2017, dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn, Notaris di Jakarta,
yang telah mendapatkan persertujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0117782 tanggal 14 Maret 2017.
Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 36 tanggal
13 Maret 2017, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan
perindustrian. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak di
bidang industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas.
2.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana termaktub
dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat
dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut :
No.

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
14.000.000.000
1.400.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.
PT Terang Anugrah Abadi
2.
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

3.362.530.000
137.470.000
3.500.000.000
10.500.000.000

x

336.253.000.000
13.747.000.000
350.000.000.000
1.050.000.000.000

(%)

96,07
3,93
100,00

3.

PENAWARAN UMUM

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan :
Jumlah Saham yang Ditawarkan

:

Nilai Nominal
Harga Penawaran
Jumlah Penawaran Umum

:
:
:

Tanggal Penawaran Umum
Tanggal Pencatatan di BEI

:
:

Sebesar 1.105.262.400 (satu miliar seratus lima juta dua ratus
enam puluh dua ribu empat ratus) saham biasa atas nama, yang
mewakili sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari modal
ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran
Umum Perdana Saham.
Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham.
Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham.
Sebesar Rp331.578.720.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar
lima ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu
Rupiah).
13 – 15 Juni 2017
21 Juni 2017

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan
Saham Baru yang berasal dari portepel dan 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 dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri
dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham
bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa
dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini,
maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran
Umum Perdana Saham 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

Modal Dasar

Sebelum Penawaran Umum

Setelah Penawaran Umum

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

14.000.000.000

1.400.000.000.000

14.000.000.000

1.400.000.000.000

3.362.530.000

336.253.000.000

137.470.000

13.747.000.000

96,07

3.362.530.000

336.253.000.000

3,93

137.470.000

13.747.000.000

-

2,99

-

-

1.105.262.400

110.526.240.000

24,00

3.500.000.000

350.000.000.000

100,00

4.605.262.400

460.526.240.000

100,00

10.500.000.000

1.050.000.000.000

9.394.737.600

939.473.760.000

(%)

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
1.

PT Terang Anugrah Abadi

2.

Fendy Wijaya

3.

Masyarakat

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham dalam portepel

4.

73,01

PROGRAM ALOKASI SAHAM KEPADA KARYAWAN (ESA)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 13 Maret
2017, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, para pemegang saham
Perseroan telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA ini dialokasikan sebesar 0,06% (nol
koma nol enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar
631.800 (enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) saham. Apabila terdapat sisa saham yang
tidak diambil bagian oleh karyawan Perseroan, maka sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada
masyarakat.
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Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum 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 ini, secara proforma
menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham

Modal Dasar

Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Pelaksanaan Program ESA

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

14.000.000.000

1.400.000.000.000

3.362.530.000

336.253.000.000

96,07

3.362.530.000

336.253.000.000

137.470.000

13.747.000.000

3,93

137.470.000

13.747.000.000

2,99

-

-

-

1.104.630.600

110.463.060.000

23,99

Jumlah Saham

(%)

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

14.000.000.000 1.400.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.

PT Terang Anugrah Abadi

2.

Fendy Wijaya

3.

Masyarakat

4.

ESA

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

5.

73,01

-

-

-

631.800

63.180.000

0,01

3.500.000.000

350.000.000.000

100,00

4.605.262.400

460.526.240.000

100,00

10.500.000.000

1.050.000.000.000

9.394.737.600

939.473.760.000

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan setelah dikurangi biayabiaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana akan dipergunakan sebagai berikut:
1.
2.

Sebesar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal.
Sebesar 50% (lima puluh persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman kredit
modal kerja.

Penggunaan dana selengkapnya dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini mengenai Penggunaan Dana
yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.
6.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan perusahaan terkemuka dalam industri manufaktur dan perdagangan perhiasan
emas di Indonesia yang berdiri pada tahun 2003 dan berdomisili di Bandung, namun usaha Perseroan
ini sudah dirintis semenjak tahun 1989 dimulai dengan usaha penjualan perhiasan emas, dan telah
memulai produksi perhiasan emas di tahun 1998. Oleh karena itu, Perseroan menjadi salah satu
pemain utama yang memiliki reputasi dalam industri perhiasan emas di Indonesia. Berdasarkan riset
dari Euromonitor International (2016), Perseroan memiliki pangsa pasar sekitar 10% pada tahun 2016
di industrinya. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri perhiasan emas Indonesia, Perseroan
memiliki keunggulan berupa bisnis yang terintegrasi secara vertikal, baik pabrik dan gerai ritel. Hal
tersebut memberikan jaminan pasar bagi Perseroan dalam menyalurkan produk-produk perhiasannya.
Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi beragam produk perhiasan emas seperti
kalung, cincin, liontin, anting dan gelang dengan berbagai kadar. Kapasitas produksi maksimum adalah
sebesar 2.500 kg perhiasan per bulan. Pada saat prospektus ini diterbitkan, produksi aktual Perseroan
belum mencapai kapasitas produksi maksimum tersebut.
Perseroan menyalurkan produk-produknya ke berbagai distributor, wholesaler dan ritel (toko emas) di
berbagai wilayah di Indonesia. Sejak berdiri hingga sekarang, Perseroan telah menjalin relasi dengan
lebih dari 600 toko emas di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki saluran distribusi internal yaitu
8 (delapan) toko perhiasan emas ritel “ACC” dan toko perhiasan emas premium yang terdiri dari 2 (dua)
gerai “Celine” Jewellery dan 2 (dua) gerai “Claudia” Perfect Jewellery yang berlokasi di Bandung.
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7.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, serta
laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 serta laporan
laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member of
PKF International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

2014
695.195
387.995
307.200

Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

31 Desember
2015
917.680
525.395
392.286

2016
1.071.106
501.806
569.302

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

2014
1.335.721
120.348
58.096
58.376
8,4
18,9

Penjualan – Neto
Laba Bruto
Laba Tahun Berjalan
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Laba Tahun Berjalan terhadap Total Aset (%)
Laba Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas (%)

31 Desember
2015
1.733.579
157.436
70.025
69.963
7,6
17,9

2016
2.193.708
202.789
171.579
171.602
16,0
30,1

Ringkasan data keuangan penting Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV mengenai Ikhtisar
Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.
8.

FAKTOR RISIKO

Risiko-risiko yang akan 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 Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
-

Risiko Kebakaran, Kecelakaan dan Bencana Lainnya;
Risiko Kehilangan / Pemogokan Tenaga Kerja;
Risiko Kerusakan Mesin Produksi;
Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten
Risiko Persaingan Usaha;
Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku;
Risiko Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan;
Risiko Pengadaan Bahan Baku;
Risiko Kebijakan Perpajakan Untuk Produk Jadi;
Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang-Perundangan;
Risiko Keamanan Bahan Baku dan Barang Jadi;
Risiko Ketergantungan terhadap Wholesaler dan/atau Toko Emas;
Risiko Pendanaan;
Risiko Desain;
Risiko Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan;
Risiko Perubahan Teknologi
Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
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b.

Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
-

c.

Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kondisi di Indonesia
-

9.

Kondisi pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan dan
belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat menyebabkan
tidak likuidnya saham Perseroan
Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi
Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak
negatif bagi harga pasar dari saham yang ditawarkan
Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan kepentingan
calon investor
Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen
Risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya

Kondisi perekonomian makro
Perubahan kurs valuta asing
Kebijakan pemerintah
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan bidang
usaha
Ketentuan negara lain / peraturan internasional

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Industri perhiasan di Indonesia tumbuh sebesar 16,9% CAGR periode 2011 – 2016 (Euromonitor
Internasional: 2016). Hal ini menjadikan prospek usaha yang besar bagi Perseroan dimana Perseroan
baru memasok sekitar 10% dari nilai ritel perhiasan emas di tahun 2016. Di tahun-tahun mendatang,
Perseroan yakin dapat memasok produk lebih banyak kepada konsumen dengan adanya tambahan
modal kerja dan baru beroperasinya pabrik kalung sejak akhir tahun 2015.
Perseroan melihat potensi besar untuk memasuki pasar perhiasan emas di kota-kota besar di Pulau
Sumatera (Palembang dan Medan), Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin dan Balikpapan) dan Sulawesi
(Makassar dan Manado) dengan membuka toko-toko emas ACC, bekerja sama dengan wholesaler dan
toko-toko emas di pulau-pulau tersebut.
a.
b.

c.

Perseroan memilih kota-kota tersebut karena strategi pemerintah yang saat ini berfokus untuk
membangun luar pulau Jawa sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat umum dan
masyarakat kelas menengah di luar pulau Jawa secara signifikan.
Harga komoditas diproyeksikan akan mengalami kenaikan di tahun-tahun mendatang dan
berdampak positif bagi peningkatan daya beli di daerah-daerah yang merupakan daerah komoditas
di Indonesia. Di sebagian besar daerah tersebut juga memiliki pola musiman yang berlaku umum
seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang berujung pada kenaikan permintaan produk dengan spesifikasi
produk yang berbeda.
Prospek peningkatan daya beli masyarakat di berbagai kota di Indonesia mendasari rencana
Perseroan untuk melakukan penetrasi pasar di kota-kota yang menjadi sasaran pembukaan
wholesaler baru melalui toko-toko emas besar di pulau tersebut atau melalui pembeli waralaba di
pulau tersebut. Oleh karena itu, Perseroan akan mempersiapkan peningkatan produksi perhiasan
untuk memasok daerah tersebut dan mulai memasarkan produk waralaba toko di daerah sasaran.

Faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi prospek industri Perseroan yaitu kemajuan teknologi
yang memengaruhi perilaku belanja konsumen, faktor demografis seperti jumlah populasi, tingkat
pendidikan, kelas sosial serta gaya hidup, kebijakan pemerintah terkait kemudahan ekspor atau impor
bahan baku emas, perhiasan emas dan selisih tarif perpajakan yang cukup tinggi antara biaya impor
perhiasan dan bahan baku perhiasan berupa emas batangan seperti yang terjadi di India (World Gold
Council: 2015).
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10. KEBIJAKAN DIVIDEN
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan dalam jumlah minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba
bersih Perseroan sejak tahun buku 2017.
Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas tergantung pada laba, kondisi keuangan, likuiditas,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh
Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan RUPS Tahunan.
Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus
ini.

xv

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebesar 1.105.262.400 (satu miliar seratus lima
juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus) Saham Biasa Atas Nama yang merupakan saham baru
dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham atau sebesar 24% (dua puluh empat persen)
dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat
dengan Harga Penawaran Rp300 (tiga ratus Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada
saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai Penawaran Umum Perdana
Saham adalah Rp331.578.720.000 (tiga ratus tiga puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta
tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah).
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 36 tanggal 13 Maret 2017,
Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation atau “ESA”)
sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum Perdana atau sebesar 631.800 (enam ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus) lembar saham.
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 suara dalam RUPS serta hak atas pembagian dividen, saham bonus dan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Saham-saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran
Umum ini seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan.

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam bidang industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas
Kantor Pusat
Jl. Kopo Sayati No. 163-165
Kabupaten Bandung, Jawa Barat
Telepon : +62 225402326
Faksimili: +62 22 5403002
Website: www.hartadinata.com
Email: corsec@hartadinata.com

4 (empat) Pabrik berlokasi di :
Sukamenak, Kopo Sayati dan Sapphire
Bandung

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEBAKARAN, KECELAKAAN
DAN BENCANA LAIN PADA PABRIK DAN FASILITAS PRODUKSI YANG MENGAKIBATKAN
TERHENTINYA PROSES PRODUKSI DAN BERDAMPAK MATERIAL BAGI HASIL OPERASIONAL
DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA
DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK
LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA INI. MESKIPUN
PERSEROAN AKAN MECATATKAN 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 PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN
SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (”KSEI”).
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Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan
adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36 tanggal 13 Maret 2017,
dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100 per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
14.000.000.000
1.400.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.
PT Terang Anugrah Abadi
2.
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

3.362.530.000
137.470.000
3.500.000.000
10.500.000.000

336.253.000.000
13.747.000.000
350.000.000.000
1.050.000.000.000

(%)

96,07
3,93
100,00

Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum dan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2017, maka saham-saham yang
akan dicatatkan atas nama PT Terang Anugrah Abadi dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
menjadi sebanyak 3.362.530.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu)
saham atas nama dengan jumlah nominal Rp336.253.000.000 melalui pembagian dividen saham
dan Fendy Wijaya dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebanyak 137.470.000
(seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) saham atas nama dengan jumlah nominal
Rp13.747.000.000 melalui pembagian dividen saham. PT Terang Anugrah Abadi dan Fendy Wijaya
menyatakan seluruh saham Perseroan yang dimiliki tidak akan dialihkan kepemilikan kepada pihak lain
dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar
1.105.262.400 (satu miliar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus) saham biasa
atas nama, yang mewakili sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor
penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum
dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, 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
Modal Dasar

Sebelum Penawaran Umum

Setelah Penawaran Umum

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

14.000.000.000

1.400.000.000.000

14.000.000.000

1.400.000.000.000

3.362.530.000

336.253.000.000

137.470.000

13.747.000.000

96,07

3.362.530.000

336.253.000.000

3,93

137.470.000

13.747.000.000

-

2,99

-

-

1.105.262.400

110.526.240.000

24,00

3.500.000.000

350.000.000.000

100,00

4.605.262.400

460.526.240.000

100,00

10.500.000.000

1.050.000.000.000

9.394.737.600

939.473.760.000

(%)

(%)

Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.

PT Terang Anugrah Abadi

2.

Fendy Wijaya

3.

Masyarakat

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

73,01

Program Pemberian Saham Jatah Pasti dalam Program ESA
Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA
dengan mengalokasikan saham sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari jumlah Saham Yang
Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebesar 631.800 (enam ratus tiga puluh
satu ribu delapan ratus) saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36
tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta dan disetujui
oleh pemegang saham Perseroan.
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Tujuan utama dari Program ESA adalah untuk memberikan penghargaan dan sebagai bagian dari
program total reward kepada karyawan atas kontribusinya kepada Perseroan serta meningkatkan rasa
memiliki (sense of belonging) karyawan terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai
Perseroan (shareholder value).
Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah bagian sumber daya manusia.
Program ESA akan dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perseroan dengan mengikuti peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku. Bentuk saham untuk program ESA adalah saham jatah pasti
yaitu sejumlah total saham untuk program ESA. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk
perhitungan program ESAadalah Peringkat Jabatan dan Masa Kerja pegawai.
Mekanisme Pelaksanaan Program ESA
Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak-banyaknya 415 orang
dan tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Karyawan yang dapat
diikutsertakan dalam Program ESA adalah karyawan yang memenuhi ketentuan sebagai berikut
(“Peserta Program ESA”):
-

Karyawan tetap Perseroan yang telah bekerja sebagai karyawan tetap sekurang-sekurangnya
1 (satu) tahun terhitung sejak bulan Desember tahun 2016 dan masih sebagai karyawan sampai
dengan tanggal pendistribusiannya;
Karyawan dimaksud tidak dalam status terkena sanksi administratif selama bekerja sampai dengan
14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya; dan

Saham jatah pasti merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan
kepada seluruh Peserta Program ESA dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan
dalam periode dua tahun terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek (“Periode
Lock-Up”). Dalam hak Peserta Program ESA mengundurkan diri, Peserta Program ESA masih dapat
meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya
setelah Periode Lock-Up berakhir. Seluruh saham jatah pasti memilki hak yang sama dan sederajat dalam
segala pembagian dividendan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan
suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai
dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.
Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan
memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan
saham jatah pasti dari Program ESA.
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham
ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang
saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program
ESA secara proforma menjadi sebagai berikut :

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum
Pelaksanaan Program ESA

Setelah Penawaran Umum dan Setelah
Pelaksanaan Program ESA

Nilai Nominal Rp100 per saham

Nilai Nominal Rp100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

Jumlah Nominal
(Rp)

Jumlah Saham

(%)

1.400.000.000

1.400.000.000.000

3.362.530.000

336.253.000.000

137.470.000

13.747.000.000

-

-

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

1.400.000.000

1.400.000.000.000

96,07

3.362.530.000

336.253.000.000

3,93

137.470.000

13.747.000.000

2,99

-

1.104.630.600

110.463.060.000

23,99

Modal Ditempatkan dan Disetor:
1. PT Terang Anugrah Abadi
2. Fendy Wijaya
3. Masyarakat
4. ESA
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

73,01

-

-

-

631.800

63.180.000

0,01

3.500.000.000

350.000.000.000

100,00

4.605.262.400

460.526.240.000

100,00

10.500.000.000

1.050.000.000.000

9.394.737.600

939.473.760.000
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PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan sebesar 1.105.262.400 (satu miliar seratus lima juta dua ratus enam
puluh dua ribu empat ratus) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebesar 24% (dua puluh
empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham,
maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum
Penawaran Umum Perdana Saham sebesar 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta) Saham dari
modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian,
jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 4.605.262.400 (empat miliar
enam ratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus) Saham atau sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
ini.
PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM
LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA
WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SEJAK EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN,
APABILA KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT
MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG
BERLAKU.
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II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM
Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi,
akan digunakan untuk:
•

Sebesar 50% dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja dan belanja modal dengan rincian
sebagai berikut:
-

Sekitar 42% akan digunakan untuk pembelian bahan baku penunjang produksi.
Sekitar 6% akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan baru, peremajaan mesin
dan peralatan.
Perseroan membeli mesin dan peralatan baru agar mampu memproduksi perhiasan dengan
update model perhiasan secara cepat dan konsisten. Untuk mendukung aktivitas operasional
tersebut, Perseroan juga melakukan peremajaan mesin dan peralatan penunjang produksi
berteknologi tinggi khususnya peralatan untuk desain dan master perhiasan. Total kebutuhan
dana untuk rencana ini adalah Rp19,1 miliar.
Perusahaan yang akan memasok aset berupa mesin dan peralatan produksi untuk Perseroan
yaitu LTNG Enterprise, Opticom S.A.S, Bintang Saudara Jayakarta, dan Wing Wo Hong
Industrial Product, Ltd.
Pembelian peralatan didasarkan pada harga yang pernah dibeli Perseroan. Untuk aset lainya
didasarkan pada harga penawaran vendor dan price list aset dari vendor yang ada. Nilai
perolehan aset dicatat berdasarkan harga perolehan aset.

-

•

Sekitar 2% akan digunakan untuk pengembangan dan implementasi aplikasi berbasis teknologi
yaitu e-commerce.
Aplikasi e-commerce yang sedang dirancang oleh Perseroan tidak ditujukan untuk konsumen
akhir tetapi ditujukan untuk pelanggan berupa wholesaler dan para peritel yaitu toko-toko
perhiasan emas. Aplikasi e-commerce yang sedang dikembangkan Perseroan akan sangat
membantu Perseroan dalam hal update produk (desain) terbaru pada kedua jenis pelanggan
Perseroan tersebut dan juga meminimalisasi risiko bagi para tenaga penjual/pemasar
Perseroan. Total kebutuhan dana untuk rencana ini adalah Rp6,4 miliar.
Perseroan sedang menjajaki kerjasama dengan Walden Global Service, Mind Store dan
Mandiri Kreatif Nusantara untuk pembuatan e-commerce tersebut.

Sebesar 50% dari dana IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian pinjaman kredit modal
kerja Perseroan. Ketentuan dan kondisi dalam fasilitas-fasilitas pinjaman yang akan dibayarkan
adalah sebagai berikut:
Kredit Modal Kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perseroan akan melakukan pembayaran sebagian Kredit Modal Kerja dengan jumlah outstanding
per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp444.894 juta yang meliputi:

Tujuan Penggunaan

Tingkat
Suku
Bunga

Tanggal Perolehan

*Kredit Modal Kerja I

11,5%

29 April 2013

**Jatuh Tempo

Maksimum
Kredit
(Rp juta)

15 September 2017 230.000

Outstanding
per 31 Desember
2016
(Rp juta)
229.894

*) Kredit modal kerja Perseroan adalah fasilitas kredit yang dapat diperpanjang setiap tahunnya
**) Bersifat revolving, permohonan perpanjangan kredit dapat dilakukan 3 bulan sebelum kredit modal kerja jatuh tempo
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Jumlah yang akan
dibayarkan
(Rp juta)
159.335

Sisa saldo pinjaman setelah pembayaran sebagian akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan
ketentuan yang berlaku untuk masing-masing pinjaman.
Perseroan telah mendapatkan persetujuan kreditur untuk pembayaran sebagian atas saldo pokok
pinjaman Kredit Modal Kerja outstanding.
Pembayaran bunga dari pinjaman akan dibayarkan sebagian dengan menggunakan kas internal
Perseroan.
Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang diperoleh Perseroan tidak mencukupi,
maka Perseroan menggunakan sumber dana yang diperoleh melalui kas internal dan/atau pinjaman
bank untuk membiayai rencana penggunaan dana tersebut.
Sesuai dengan POJK No. 30, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil
Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan
realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam)
bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham
ini telah direalisasikan. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal
15 bulan berikutnya.
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran
Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK
dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut
harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan renana penggunaan
dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran
Umum yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1
dan/atau Peraturan No. IX.E.2.
Sesuai dengan ketentuan POJK No. 30, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sekitar 3,69% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi :
-

Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebesar 2,50% yang terdiri dari biaya jasa
penjaminan (underwriting fee) 0,75%, biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 1,00% dan
biaya jasa penjualan (selling fee) 0,75%.
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,47% yang terdiri dari biaya jasa akuntan publik
sekitar 0,21%, biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,22% dan biaya jasa notaris sekitar 0,04%.
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,03% yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek.
Biaya lain-lain sekitar 0,69% yang terdiri dari biaya pendaftaran OJK sekitar 0,07%, BEI dan
KSEI sekitar 0,01%, penyelenggaraan Public Expose, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan
formulir, biaya iklan koran Prospektus Ringkas dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal
tersebut sekitar 0,61%.

Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara
dana hasil Penawaran tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan
likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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III. PERNYATAAN UTANG
Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member of
PKF International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 27 April
2017, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp501.805 juta, yang terdiri dari total liabilitas
jangka pendek sebesar Rp489.557 juta dan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp12.248 juta
dengan perincian sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
KETERANGAN
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha- pihak ketiga
Utang pajak
Beban masih harus dibayar
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Liabilitas imbalan pasca-kerja
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
JUMLAH LIABILITAS

31 Desember 2016
444.894
43
36.117
3.067
5.436
489.557

6.752
5.496
12.248
501.805

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:
a.

Liabilitas Jangka Pendek

1.

Pinjaman bank jangka pendek

Pinjaman bank jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp444.894 juta yang
terdiri dari:
(dalam jutaan Rupiah)
Utang Bank Jangka Pendek
Bank Mandiri
1. Kredit Modal Kerja (KMK)
2. Kredit Modal Kerja (KMK)
Jumlah Utang Jangka Pendek

Kurs
Rupiah
Rupiah

31 Desember 2016
229.894
215.000
444.894

Pada tanggal 16 September 2009, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No.CRO.RCO.JKG/0246/
PK-KMK/2009 sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 34 dari Notaris Rosliana, S.H., pihak PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk, pihak ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal
Kerja (KMK) dengan jumlah penarikan maksimum sebesar Rp 180.000 juta. Selanjutnya, berdasarkan
Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.RCO.JKG/0246/PK-KMK/2009 atas Akta No. 57 dari
Notaris Rosaliana, S.H., tanggal 29 April 2013, fasilitas kredit tersebut telah dirubah menjadi sebesar
Rp 230.000 juta.
Pada tahun 2014, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014, atas
Akta No. 23 tanggal 11 April 2014 dari Notaris Rosliana, S.H., pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk,
pihak ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas baru KMK dengan jumlah penarikan maksimum
sebesar Rp 70.000 juta. Selanjutnya, berdasarkan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja
No. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014 tanggal 4 September 2015, fasilitas kredit tersebut telah dirubah
menjadi sebesar Rp 215.000 juta.
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Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, fasilitas kredit tersebut dikenakan tingkat bunga tetap masing-masing
11,50%, 11,50% dan 11,25% per tahun.
Keterangan mengenai fasilitas kredit modal kerja yang diberikan kepada Perseroan dari PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk tersebut terangkum dalam tabel berikut:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
No
1
2

Fasilitas
Kredit Modal Kerja (KMK)
Kredit Modal Kerja (KMK)

Maksimum Kredit
230.000
215.000

Tanggal Perolehan
Tanggal Jatuh Tempo
29 April 2013 15 September 2017 (Revolving)
4 September 2015 15 September 2017(Revolving)

Bunga
11,50%
11,50%

Fasilitas pinjaman di atas diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya
hutang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama.
2.

Utang Usaha – Pihak Ketiga

Utang usaha Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp43 juta yang seluruhnya
adalah utang usaha kepada PT Bintang Saudara Jayakarta, pihak ketiga, sehubungan dengan
pembelian bahan baku persediaan.
Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan
utang usaha di atas. Pembayaran utang usaha umumnya diselesaikan dalam 30 hari.
3.

Utang Pajak

Utang pajak Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp36.117 juta, dengan rincian
utang pajak sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Utang Pajak
Pajak penghasilan:
Pasal 21
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah

31 Desember 2016

50
34.186
1.881
36.117

Seluruh utang pajak disajikan diatas merupakan utang pajak yang timbul selama tahun pajak 2016.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang menyusun pelaporan pajak dan penyiapan
dokumen-dokumen tambahan terkait dengan penambahan aset dan kewajiban terkait keikutsertaan
Perseroan dalam program tax amnesty yang ditawarkan Pemerintah Republik Indonesia.
4.

Beban Masih Harus Dibayar

Beban masih harus dibayar per tanggal 31 Desember adalah sebesar Rp3.066 juta, dengan rincian
beban masih harus dibayar sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Beban yang harus dibayar
Jasa profesional
Bunga
Listrik, air dan telepon
Jumlah

31 Desember 2016
1.619
1.168
279
3.066

8

b.

Liabilitas Jangka Panjang

1.

Pinjaman Bank Jangka Panjang

Saldo utang bank jangka panjang Perseroan adalah Rp12.188 juta yang terdiri oleh dua fasilitas kredit
investasi dari Bank Mandiri.
(dalam jutaan Rupiah)
Utang Bank Jangka Panjang
Bank Mandiri
1. Kredit Investasi (KI)
2. Kredit Investasi (KI)
Jumlah
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun
Bagian Jangka Panjang

Kurs

31 Desember 2016

Rupiah
Rupiah

2.908
9.280
12.188
(5.436)
6.752

Pada tanggal 11 April 2014, berdasarkan Akta No. 24 Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/BKS/048/
KI/2014 dan Akta No. 25 Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.JTH/BKS/049/KI/2014 oleh Notaris
Rosliana S.H., Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Investasi (KI) dari PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk, pihak ketiga, masing-masing sebesar Rp 6.700.000.000 dan Rp 19.300.000.000. Fasilitas tersebut
digunakan untuk pembiayaan pembangunan pabrik dan pembelian mesin. Pembayaran pinjaman ini
diangsur setiap bulan, dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran pokok dan akan jatuh
tempo pada 10 April 2019.
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
No
1
2

Fasilitas
Kredit Investasi (KI)
Kredit Investasi (KI)

Maksimum Kredit
6.700
19.300

Tanggal Perolehan
11 April 2014
11 April 2014

Tanggal Jatuh Tempo
10 April 2019
10 April 2019

Bunga
11,50%
11,50%

Fasilitas KI dikenakan tingkat suku bunga yang dibayarkan setiap bulan. Tingkat suku bunga per tahun
adalah 11,50%.
Perjanjian pinjaman telah beberapa kali perubahan, terakhir dengan Addendum kedua pada tanggal 15
September 2016 tentang perubahan agunan.
Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan sebagai berikut:
•
•
•
•
•

Piutang usaha maksimum sebesar Rp 450.000.000.000.
Persediaan maksimum sebesar Rp 250.000.000.000.
Aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana serta mesin dan peralatan pabrik atas nama
Perseroanserta Ferriyady Hartadinata dan Fiah, Direktur dan Komisaris Perseroan.
Deposito sebesar Rp 7.300.000.000.
Jaminan pribadi atas nama Ferriyady Hartadinata, Direktur Perseroan.

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan tertentu yang mengharuskan Perseroan untuk
tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:
-

Mengubah anggaran dasar, susunan direksi, pemegang saham dan komisaris.
Memindahtangankan barang agunan.
Membagikan dividen dan melunasi utang kepada pemegang saham.
Mengadakan merger, akuisisi, melakukan investasi, menarik setoran modal.
Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak lain.
Memelihara rasio-rasio keuangan, sebagai berikut:
•
Current ratio agar lebih besar daripada 120%;
•
Debt to equity ratio agar tidak lebih besar daripada 150%;
•
Debt service coverage agar lebih besar daripada 120%;
•
Total piutang dan persediaan mengcover 143% dari baki debit pinjaman;
•
Transaksi penjualan melalui rekening PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimum 30% dari total
penjualan.
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Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas Kredit (SPPK) No. R06.CMB.BD1/1676/2016,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan persetujuan ketentuan pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana dan melakukan perubahan atas negative covenant Perseroan, sebagai berikut:
-

Menyalurkan sebagian hasil dari Penawaran Umum Perdana kepada PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk untuk mempercepat pelunasan fasilitas kredit.
Perubahan kepemilikan saham atas nama Ferriyady Hartadinata menjadi PT Terang Anugrah
Abadi.
Konversi utang Perseroan kepada pemegang saham menjadi tambahan modal disetor dan
perubahan harga nominal saham.
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Perubahan kepemilikan atas aset agunan Perseroan.
Perseroan melaporkan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melakukan pembagian
dividen.

-

Perseroan telah memenuhi semua persyaratan rasio-rasio keuangan yang ditentukan pada perjanjian
pinjaman, dengan keterangan sebagai berikut:
Rasio yang
Dipersyaratkan

Keterangan
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek (Current ratio)
Total Liabilitas / Total Ekuitas (Debt to equity ratio)
Debt service coverage
Total Piutang dan Persediaan / Baki Debit Pinjaman

Minimal 1,20
Maksimal 1,50
Minimal 1,20
Minimal 1,43

2014
1,62
1,26
1,59
1,80

31 Desember
2015
1,62
1,34
1,30
1,86

2016
1,99
0,88
3,17
2,09

Rasio-rasio keuangan Perseroan diungkapkan secara lebih lengkap pada Bab IV Prospektus ini.
2.

Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja berdasarkan
perhitungan yang dilakukan oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, dengan laporannya
masing-masing tertanggal 16 Januari 2017 di mana menggunakan metode “Projected Unit Credit” dan
asumsi-asumsi utama sebagai berikut:
Umur pensiun normal

:

55 tahun

Tingkat diskonto

:

8,35% per tahun

Tingkat kenaikan gaji

:

10% per tahun

Tingkat mortalitas

:

TMI-III 2011

Rekonsiliasi nilai kini dari liabilitas imbalan pascakerja pada 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.497
juta, dengan rincian liabilitas imbalan pasca kerja sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Liabilitas imbalan pascakerja
Saldo awal
Beban jasa kini
Beban bunga
Kerugian (keuntungan)Aktuarial yang diakui pada penghasilan komprehensif lain:
Dampak perubahan asumsi keuangan
Dampak penyesuaian pengalaman
Saldo akhir
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31 Desember 2016
4.370
698
398
(1.250)
1.281
5.497

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Beban imbalan kerja karyawan
Beban jasa kini
Beban bunga
Jumlah

31 Desember 2016
698
398
1.096

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Liabilitas imbalan pascakerja
Saldo awal
Beban imbalan kerja karyawan tahun berjalan
Jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain
Jumlah

31 Desember 2016
4.370
1.096
31
5.497

Pada tanggal 31 Desember 2016, analisis sensitivitas dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan
gaji yang diasumsikan (di mana variabel lain dianggap konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji

Perubahan Asumsi
Kenaikan 1%
Penurunan 1%
Kenaikan 1%
Penurunan 1%

Liabilitas Imbalan Pascakerja
(687)
834
813
(683)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam
liabilitas Karena kecil kemungkinan bahwa perubahan asumsi terjadi secara terpisah perubahan
asumsi tidak terpisah satu sama lain mengingat beberapa asumsi tersebut kemungkinan besar saling
berkorelasi.
PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN
DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGANYANG
DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI. TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO
DAN BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN. SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN
PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN LAIN SELAIN
UTANG USAHA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA
NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGANPERSEROAN YANG MERUPAKAN
BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.
MANAJEMEN PERSEROAN, DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA
PERSEROAN, SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA
DALAM PERSEROAN, DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN
KEUANGANPERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.
SEHUBUNGAN
DENGAN
LIABILITAS-LIABILITAS
YANG
TELAH
DIUNGKAPKAN
TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT
NEGATIVECOVENANTS YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
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SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016, PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH
PERSYARATAN,
TERMASUK
RASIO-RASIO
KEUANGAN,
SEBAGAIMANA
YANG
DIPERSYARATKAN DI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN PERSEROAN DENGAN PT BANK
MANDIRI (PERSERO) TBK.

12

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini yang
berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang
tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan
oleh Manajemen.
Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 serta laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015
dan 2014. Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
serta laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli &
Rekan (member of PKF International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya
tertanggal 27 April 2017. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Rekan pada
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan) dengan Registrasi
Akuntan Publik No. AP. 0995.
LAPORAN POSISI KEUANGAN

Keterangan

2014

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha Pihak ketiga-neto
Piutang lain-lain
Persediaan
Biaya dibayar di muka
JUMLAH ASET LANCAR

13.640

17.050

21.071

335.081
193
245.625
85
594.624

495.439
184
309.917
40
822.630

601.199
156
353.324
284
976.034

ASET TIDAK LANCAR
Deposito berjangka dijaminkan
Aset pajak tangguhan - neto
Aset tetap - neto
Biaya emisi ditangguhkan
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR
JUMLAH ASET

5.000
1.425
94.146
100.571
695.194

5.000
2.171
87.879
95.050
917.680

7.300
2.989
81.476
3.307
95.072
1.071.107

299.894
184
54.928
890
5.461

414.894
55
80.338
1.294
5.461

444.894
44
36.117
3.067
-

5.436
366.792

5.436
507.478

5.436
489.558

17.624
3.578
21.202
387.994

13.547
4.370
17.917
525.395

6.752
5.496
12.248
501.805

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha – pihak ketiga
Utang pajak
Beban masih harus dibayar
Utang pemegang saham
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Liabilitas imbalan pasca-kerja
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG
JUMLAH LIABILITAS
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Keterangan

2014

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp500.000 per saham pada tahun 2016, 2015 dan 2014
Modal dasar - 40.000 saham pada tahun 2016, 2015 dan
2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 40.000 saham
pada tahun 2016 dan 2015, dan 10.000 saham pada
tahun 2014
Saham disetor di muka
Saldo laba
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

5.000
302.200
307.200
695.194

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016

20.000
372.286
392.286
917.680

20.000
330.000
219.302
569.302
1.071.107

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Keterangan

2014
1.335.721
(1.215.373)
120.348
(6.717)
(5.424)
17
108.224
(31.189)
77.034
(18.939)
58.095

PENJUALAN NETO
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban administrasi dan umum
Penghasilan (beban) lainnya - neto
LABA USAHA
Beban Keuangan
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - NETO
LABA TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti
Pajak penghasilan terkait
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
LABA PER SAHAM (NILAI PENUH)

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016
1.733.579
2.193.708
(1.576.143)
(1.990.919)
157.436
202.788
(9.302)
(11.106)
(5.677)
(14.917)
(829)
1.318
141.628
178.084
(48.449)
(50.808)
93.178
127.275
(23.154)
44.303
70.024
171.578

374
(94)
281
58.376
1.161,89

(82)
20
(61)
69.962
385,79

31
(8)
23
171.601
857,89

2014

31 Desember
2015

2016

t.d.b
t.d.b
t.d.b
t.d.b
t.d.b
t.d.b
t.d.b
t.d.b
t.d.b

29,8
29,7
30,8
21,0
20,5
19,8
32,0
35,4
27,7

26,5
26,3
28,8
36,6
145,0
145,3
16,7
-4,5
45,1

RASIO KEUANGAN
Keterangan
Rasio Pertumbuhan (%)
Penjualan neto
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Laba sebelum pajak penghasilan
Laba tahun berjalan
Laba komprehensif tahun berjalan
Aset
Liabilitas
Ekuitas

14

2014

31 Desember
2015

2016

9,0
8,1
5,8
4,3
18,9
8,4
4,3
18,9

9,1
8,2
5,4
4,0
17,9
7,6
4,0
17,9

9,2
8,1
5,8
7,8
30,1
16,0
4,7
20,6

8,4

7,6

9,5

Rasio Solvabilitas (X)
Total Liabilitas / Total Aset
Total Liabilitas / Total Ekuitas
Total Aset / Total Liabilitas
Interest bearing debt / Total Ekuitas

0,56
1,26
1,79
1,05

0,57
1,34
1,75
1,11

0,47
0,88
2,13
0,80

Rasio Likuiditas (X)
Aset lancar / Liabilitas jangka pendek
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek
EBITDA / Interest
Debt service coverage
Total Piutang dan Persediaan / Baki Debit Pinjaman

1,62
0,04
3,72
1,59
1,80

1,62
0,03
3,08
1,30
1,86

1,99
0,04
3,83
3,17
2,09

4,95
74
3,99
92
6.620,87
0
165

5,67
64
4,17
87
13.205,80
0
152

6,00
61
4,00
91
40.309,52
0
152

Keterangan
Rasio Rentabilitas (%)
Laba bruto / Penjualan neto
Laba usaha / Penjualan neto
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto
Laba tahun berjalan / Penjualan neto
Laba tahun berjalan / Total ekuitas
Laba tahun berjalan / Total aset
Laba tahun berjalan disesuaikan* / Penjualan neto
Laba tahun berjalan disesuaikan* / Total ekuitas disesuaikan**
Laba tahun berjalan disesuaikan* / Total aset disesuaikan***

Rasio Modal Kerja
Beban pokok penjualan / Rata-rata persediaan (X)
Rata-rata umur persediaan (Hari)
Penjualan neto / Rata-rata piutang dagang (X)
Rata-rata umur piutang dagang (Hari)
Beban pokok penjualan / Rata-rata utang dagang (X)
Rata-rata umur utang dagang (Hari)
Siklus konversi kas (Hari)

Catatan:
t.d.b. berarti tidak dapat diperbandingkan.
* Laba tahun berjalan disesuaikan adalah Laba Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan
Pajak, selengkapnya dibahas pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
** Total ekuitas disesuaikan adalah Total Ekuitas Setelah Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan Pajak,
selengkapnya dibahas pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
*** Total aset disesuaikan adalah Total Aset Setelah Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan Pajak, selengkapnya
dibahas pada Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen
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V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar
Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait
dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut
telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
Pembahasan berikut ini dibuat berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal
31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada
31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member of PKF International) dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian, melalui laporannya tertanggal 27 April 2017.
1.

Umum

Sesuai dengan Pasal Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 11 tanggal 29 Maret 2004 dari Notaris
Mayasari Soegiharto, S.H. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-17631 HT.01.01Tahun 2004, tanggal
15 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal
14 Juni 2005, tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 6135 Tahun 2005.Anggaran Dasar
Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 23 tanggal 23 Juni
2016 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perseroan. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
No. AHU-AH.01.03-0063847 tanggal 11Juli 2016.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan melakukan kegiatan usaha terkait
perindustrian dan perdagangan. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial
pada tahun 2004. Kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang industri manufaktur dan
perdagangan perhiasan emas dengan memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi beragam produk
perhiasan emas seperti kalung, cincin, liontin, anting dan gelang dengan berbagai kadar. Perseroan
menyalurkan produk-produknya ke berbagai distributor, wholesaler dan ritel (toko emas) di berbagai
wilayah di Indonesia, dengan saluran distribusi internal Perseroan yaitu 8 (delapan) toko perhiasan
emas ritel “ACC” dan toko perhiasan emas premium yang terdiri dari 2 (dua) gerai “Claudia” Perfect
Jewellery dan 2 (dua) gerai “Celine” Jewellery yang berlokasi di Bandung.
Perseroan berdomisili di Jl. Kopo Sayati No. 163-165, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan
laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki entitas
anak dan pemegang saham mayoritas adalah PT Terang Anugrah Abadi dengan jumlah kepemilikan
sebesar 96,00%.
Distribusi perhiasan yang dihasilkan oleh Perseroan sekitar 90% diserap oleh pasar grosir (wholesaler)
dan sisanya (sekitar 10%) dijual ke jaringan toko-toko ritel; termasuk jaringan toko ACC, Claudia Perfect
Jewellery dan Celine yang dimiliki langsung oleh Perseroan. Selain memproduksi perhiasan dengan
sistem produksi masal, Perseroan juga menerima permintaan produksi perhiasan sesuai pesanan
(customized). Keterangan mengenai proses produksi dan jenis-jenis perhiasan yang dihasilkan dapat
ditinjau pada bagian operasional Perseroan Bab VIII dari prospektus ini.
2.

Faktor Penting yang Memengaruhi Pendapatan Perseroan

Kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapafaktor,
faktor-faktor yang utama antara lain:
Kondisi perekonomian yang secara umum berlaku di Indonesia memberikan dampak/pengaruh terhadap
masing-masing segmen usaha Perseroan.
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2.1. Kondisi Perekonomian Nasional Secara Umum dan Tingkat Daya Beli Masyarakat
Kondisi perekonomian yang secara umum berlaku di Indonesia berpengaruh terhadap kelangsungan
kegiatan operasional Perseroan. Produk perhiasan emas merupakan produk kebutuhan tersier
yang memiliki beberapa fungsi yaitu baik sebagai perhiasan untuk kebutuhan fashion, budaya
maupun sarana investasi. Keadaan ekonomi yang relatif baik akan berujung pada peningkatan
daya beli masyarakat dan tentunya akan meningkatkan konsumsi perhiasan untuk kebutuhan
fashion, budaya atau investasi. Dengan kondisi demikian, penjualan Perseroan diharapkan akan
meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang kondusif. Sedangkan pada waktu terjadi
tekanan pada kondisi ekonomi, perilaku konsumsi masyarakat cenderung menurun dan lebih selektif
dalam mengalokasikan aset untuk dibelanjakan, salah satunya belanja untuk produk perhiasan dan
fashion, serta memilih untuk dialokasikan sebagai tabungan atau aset yg dipandang aman. Dengan
demikian penjualan perhiasan diekspektasi akan mengalami perlambatan.
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
10,000

8,977

9,000
Rp Triliun

8,566
8,156
8,000

7,000

7,727

2012

2013

2014

2015
Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2012 hingga 2015, Produk Domestik Bruto Indonesia atas dasar harga konstan 2010
mengalami pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sekitar 5% atau meningkat menjadi Rp8.977
triliun pada tahun 2015 dari Rp7.727 triliun pada tahun 2012 seiring dengan pertumbuhannya
ekonomi di Indonesia. Meningkatnya Produk Domestik Bruto Indonesia dapat menstimulus
kenaikan tingkat daya beli masyarakat di Indonesia untuk mengkonsumsi lebih. Dengan demikian,
meningkatnya daya beli masyarakat di Indonesia akan mendorong Penjualan Perseroan seiring
dengan bertambahnya permintaan produk yang ditawarkan oleh Perseroan.
Secara intensif, Perseroan selalu memberikan pelayanan terbaik bagi wholesaler, ritel, dan pembeli
produk seperti desain produk yang selalu diperbarui, pelayanan ramah, garansi produk, dan
garansi diskon harga jual kembali yang tidak memberatkan pelanggan. Dengan demikian, pada
saat pelanggan menghadapi kesulitan ekonomi dan harus menjual perhiasannya, maka pelanggan
tidak akan merasa dirugikan dan akan semakin setia membeli perhiasan produksi Perseroan.
Pada saat ekonomi sedang dalam kondisi terbaik, Perseroan dapat menikmati pendapatan yang
dihasilkan dari pembelian berulang pelanggan setia Perseroan. Selain itu, Perseroan juga akan
semakin mempercepat pembuatan model baru untuk memicu peningkatan penjualan perhiasan.
2.2. Fluktuasi Harga Emas Dunia
Secara umum, harga jual/beli emas di Indonesia dipengaruhi oleh harga perdagangan emas dunia.
Selain itu, harga emas juga dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya
seperti dolar Amerika Serikat dan euro Uni Eropa. Dengan demikian, kondisi ekonomi global
memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penentuan harga emas dunia secara umum dan
pendapatan Perseroan secara khusus. Sementara itu, harga jual-beli emas memiliki pengaruh
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signifikan bagi nilai penjualan Perseroan dalam mata uang Rupiah, dimana harga emas yang tinggi
akan meningkatkan nilai penjualan Perseroan, begitupun sebaliknya. Berikut ini adalah gambaran
perbandingan harga emas dunia dalam dolar Amerika Serikat (USD) dengan harga emas yang
telah disesuaikan dengan nilai tukar Rupiah.
Perbandingan Harga Emas Dunia dalam USD dan Rupiah
600,000
500,000

1,500

400,000
300,000

1,000

200,000

500

IDR / Gram

USD / Troy Ounce

2,000

100,000

0

-

USD / troy ounce

Price / Gram (IDR)
Sumber: Bloomberg

Nilai Tukar Dolar Amerika Serikat Terhadap Rupiah
Rupiah per Dolar Amerika Serikat

15,000

14,400

14,000

13,412

13,000
12,000
11,000

11,420

10,000

Sumber: Bloomberg

Dapat disimpulkan bahwadari grafik tersebut diatas, pergerakan harga emas (per troy ounce) yang
telah disesuaikan dalam mata uang Rupiah mengalami tren peningkatan dan relatif lebih stabil
jika dibandingkan dengan harga emas dalam dolar Amerika Serikat. Hal tersebut dikarenakan nilai
tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di antara tahun 2014 hingga tahun 2016 cenderung
mengalami pelemahan akibat dinamika ekonomi global yang memengaruhi ekonomi dalam negeri
secara langsung, sehingga harga emas secara alami akan langsung menyesuaikan dengan
pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut. Posisi harga emas per troy ounceyang telah disesuaikan
dengan nilai tukar Rupiah paling tinggi terdapat di level harga Rp17.623.223 pada bulan Agustus
2016. Sedangkan harga terendah di antara tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah Rp14.353.869
atau lebih rendah 18,55% dibandingkan dengan harga tertingginya.
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Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan harga rata-rata bulanan emas global dan harga jual
rata-rata Perseroan.

Harga Acuan Rata-rata Penjualan Emas
600,000
561.000

Rp / gram

550,000

500,000
505,000

488.500
461.500

450,000

400,000

Harga Jual Rata-rata Emas

Harga Rata-rata Bulanan Emas Global
Sumber: Bloomberg, Perseroan

Secara garis besar, harga jual rata-rata emas Perseroan berbanding lurus dengan harga ratarata bulanan emas global. Tren harga emas cenderung mengalami kenaikan selama tahun 2014
hingga tahun 2016, dimana harga jual rata-rata emas Perseroan pada bulan Desember 2016
tercatat sebesar Rp505.000/gram, naik sebesar 11,57% atau rata-rata sebesar 5,62% per tahun
dibandingkan dengan bulan Januari 2014 yang tercatat sebesar Rp488.500/gram. Harga jual ratarata terendah selama tahun 2014 hingga tahun 2014 terjadi pada bulan November 2014 yang
tercatat sebesar Rp461.500/gram atau lebih rendah 5,53% dibandingkan dengan bulan Januari
2014. Sementara itu harga jual rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juli 2016 yang tercatat sebesar
Rp561.000/gram atau lebih tinggi 14,84% dibandingkan dengan bulan Januari 2014.
Faktor global yang dapat memengaruhi harga jual emas dan pendapatan Perseroan diantaranya
adalah:
1. Situasi politik dan keamanan dunia;
2. Kondisi ekonomi negara-negara dunia;
3. Perjanjian perdagangan antarnegara; dan
4. Produksi emas dan cadangan tambang emas dunia.
Dalam menghadapi peningkatan harga pasar emas, Perseroan berupaya untuk menjaga durasi
pembayaran dari wholesaler agar tepat waktu, sehingga Perseroan dapat mengantisipasi kerugian
akibat dari keterlambatan penyesuaian harga jual terbaru dengan harga pasar.
2.3. Penjualan Perhiasan Musiman
Secara garis besar, pendapatan Perseroan dipengaruhi oleh waktu dan musim. Pada musim panen,
rata-rata penjualan Perseroan mengalami peningkatan karena masyarakat yang pada umumnya
tinggal di kawasan agraris menikmati pendapatan yang relatif lebih tinggi dibandingkan musim
tanam, sehingga masyarakat memiliki kemampuan lebih untuk menyisihkan sebagian pendapatan
hasil panennya untuk membeli perhiasan. Sebaliknya, pada musim paceklik atau musin tanam,
penjualan emas relatif lebih rendah dibandingkan musim panen karena masyarakat membutuhkan
dana untuk pembelian bibit tanaman atau untuk menyambung hidup sehari-hari selama masa
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paceklik. Selain musim panen dan musim paceklik, periode pergantian tahun ajaran sekolah juga
merupakan faktor yang menentukan penjualan produk perhiasan Perseroan. Pada periode-periode
yang mendekati tahun ajaran baru, ibu rumah tangga cenderung menjual perhiasan emasnya untuk
membiayai uang sekolah anaknya atau membeli perlengkapan sekolah.
Selain itu, masa-masa yang dekat dengan hari raya dapat menstimulus penjualan Perseroan,
dimana konsumsi perhiasan emas Perseroan cenderung mengalami peningkatan selama musim
hari raya keagamaan seperti Lebaran, Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru. Untuk memaksimalkan
penjualan pada hari-hari besar, Perseroan mengadakan promosi yang berkaitan dengan hari
raya tersebut serta mengeluarkan desain baru untuk meningkatkan ketertarikan pelanggan untuk
membeli produk Perseroan.
2.4. Tingkat Daya Beli Masyarakat
Tingkat daya beli masyarakat Indonesia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi penjualan
Perseroan. Berdasarkan riset yang dirilis pada April 2016 oleh verdict.retail mengenai konsumsi
perhiasan, jam tangan, dan aksesoris ritel di Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki pandangan
optimistis terkait dengan keuangan pribadi mereka dan cenderung menghabiskan uang lebih dari
yang mereka simpan. Kebanyakan orang Indonesia belum memiliki rencana penghematan yang
efektif dan belum bisa mengelola keuangan pribadi. Menurut International Monetary Fund (IMF)
pada tahun 2015, tingkat partisipasi tabungan bruto nasional Indonesia berada di bawah China,
Singapura, dan Korea. Tingkat daya beli masyarakat yang baik memiliki potensi untuk menjadi
stimulus penjualan produk Perseroan, karena masyarakat memiliki alokasi yang lebih banyak
untuk produk-produk yang bersifat tersier seperti perhiasan yang diproduksi oleh Perseroan. Untuk
memaksimalisasi pandangan optimis terkait dengan pembelanjaan pada produk perhiasan tersebut,
Perseroan berupaya untuk meningkatkan utilisasi produksi dan peningkatan volume produksi.
3.

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan laporan keuangan Perseroan mewajibkan manajemen untuk melakukan penilaian, estimasi
dan asumsi yang memengaruhi jumlah pendapatan, pengeluaran, aset dan kewajiban yang dilaporkan,
serta pengungkapan kewajiban kontinjensi, pada akhir masa pelaporan. Ketidakpastian mengenai
asumsi-asumsi dan estimasi-estimasi ini dapat mengakibatkan hasil yang membutuhkan penyesuaian
yang material atas jumlah aset dan kewajiban bawaan yang terpengaruhi di masa-masa mendatang.
Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAKIAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya Peraturan
No. VIII.G.7, Lampiran No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang “Penyajian dan Pengungkapan
Laporan Keuangan Emiten atau Perseroan Publik”.
Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun
tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi
masing-masing akun terkait. Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar
akrual. Laporan arus kas disusun berdasarkan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas
ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.Mata uang penyajian yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang juga sekaligus merupakan mata uang fungsional
Perseroan.
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Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen, Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK Baru
Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya
kecuali untuk perlakuan akuntansi yang terkait dengan pengampunan pajak sebagaimana diatur di
dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang “Pengampunan Pajak”. Perseroan telah memilih
untuk menerapkan opsi kebijakan akuntansi atas pengakuan awal yang diperkenankan dalam PSAK
No. 70 tentang “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”, yang berlaku efektif 1 Juli 2016,
secara prospektif dan konsisten terhadap seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.
Kebijakan akuntansi terhadap aset dan liabilitas pengampunan pajak diuraikan lebih lanjut pada akun
yang terkait.
Adapun amandemen, penyesuaian tahunan dan SAK baru yang berlaku efektif 1 Januari 2016 dan
relevan bagi Perseroan namun tidak memiliki dampak yang substansial terhadap pelaporan kinerja
ataupun posisi keuangan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:
•
Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan
dan Amortisasi.
•
Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi.
•
PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud.
•
Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.
•
ISAK No. 30: Pungutan.
•
PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen Operasi.
•
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi.
•
PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap.
•
PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset Takberwujud.
•
PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Kesalahan.
•
PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran Nilai Wajar.
Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam PSAK
No. 7 (Penyesuaian 2015) mengenai “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Berdasarkan PSAK tersebut,
1)

Orang atau anggota keluarga terdekatnya dikatakan memiliki relasi dengan Grup jika orang tersebut:
(i) memiliki pengendalian ataupun pengendalian bersama terhadap Perseroan;
(ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan; atau
(iii) merupakan personil manajemen kunci dari Perseroan ataupun entitas induk dari Perseroan.

2)

Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan Perseroan jika memenuhi salah satu dari hal berikut ini:
(i) Entitas dan Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
(ii) entitas tersebut merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan (atau entitas
asosiasi atau ventura bersama tersebut merupakan anggota suatu kelompok usaha di mana
Perseroan adalah anggota dari kelompok usaha tersebut);
(iii) entitas tersebut dan Perseroan adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
(iv) entitas yang merupakan ventura bersama dari Perseroan dan entitas lain yang merupakan
asosiasi dari Perseroan;
(v) entitas yang merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan
atau entitas yang terkait dengan Perseroan;
(vi) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam
angka (1) di atas;
(vii) orang yang diidentifikasi dalam angka (1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau
merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
(viii) entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut,
menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada Perseroan atau kepada entitas induk
dari Perseroan.
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Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
Aset Keuangan
Pengakuan awal
Aset keuangan diakui, jika dan hanya jika, Perseroan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontrak
dari instrumen keuangan. Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan secara reguler diakui pada
tanggal perdagangan. Tanggal perdagangan adalah tanggal ketika Perseroan berkomitmen untuk
membeli atau menjual suatu aset keuangan.
Pengukuran pada saat Pengakuan Awal
Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan, kecuali aset keungan tersebut diakui
pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Biaya transaksi pada pengakuan awal untuk aset keuangan
FVTPL langsung dibebankan pada laba rugi.
Pengukuran Setelah Pengakuan Awal
Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada bagaimana aset keuangan
dikelompokkan. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, aset keuangan Perseroan
dikelompokkan sebagai berikut:
•

Aset keuangan FVTPL yang pada pengakuan awal ditetapkan oleh manajemen untuk
diklasifikasikan dalam kelompok ini dengan tujuan memberikan informasi yang lebih relevan dan
andal sesuai prektek bisnis yang ada. Aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar nilai
wajarnya tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain.
Seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi.
Seluruh akun piutang usaha yang diukur pada nilai wajar berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif
diklasifikasikan dalam kelompok ini.

•

Pinjaman yang diberikan dan piutang yang merupakan aset keuangan nonderivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan
awal, pinjaman yang diberikan dan piutang, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan
menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian
diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya
atau mengalami penurunan nilai atau melalui proses amortisasi.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun-akun kas dan bank yang dijaminkan piutang lain-lain dan
deposito berjangka dijaminkan.
Penghentian Pengakuan
Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal
dari aset keuangan tersebut telah berakhir atau Perseroan telah, secara substansial, mengalihkan aset
keuangan dan pengalihan tersebut telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan.
Penurunan Nilai Aset Keuangan
Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif
mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang terjadi setelah
pengakuan awal aset keuangan atau kelompok aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus
kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan di mana dapat diestimasi secara
andal.
Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau kelompok
pihak peminjam memiliki kesulitan keuangan signifikan, pelanggaran kontrak atau tunggakan
pembayaran pokok atau bunga, terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan
pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data terobservasi mengindikasikan adanya
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penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan di mana termasuk memburuknya
status pembayaran pihak peminjam atau kondisi ekonomik global atau lokal yang berkorelasi dengan
gagal bayar atas aset keuangan.
Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi
Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi
arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari
aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut, disajikan setelah dikurangi baik secara langsung
maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian yang terjadi diakui pada laba rugi.
Manajemen pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan
yang signifikan secara individual dan secara kolektif untuk aset lainnya. Jika tidak terdapat bukti objektif
mengenai penurunan nilai aset keuangan secara individual, terlepas aset tersebut signifikan ataupun
tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang
serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya diakui secara
individual, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.
Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut
dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka
rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya dipulihkan, baik secara langsung ataupun dengan
menyesuaikan akun cadangan. Namun demikian pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan jumlah
tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan
nilai pada tanggal pemulihan. Jumlah pemulihan aset keuangan tersebut diakui di dalam laba rugi.
Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
Aset keuangan yang berjangka pendek, dicatat pada biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif
terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan (seperti menurunnya
secara signifikan lingkungan usaha, kemungkinan besar terjadinya gagal bayar atau kesulitan keuangan
yang dihadapi oleh pelanggan), maka kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut diukur
berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa
depan yang didiskontokan dengan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan
serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik.
Persediaan
Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto.
Biaya perolehan persediaan meliputi seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lainnya yang
timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ini ditentukan
dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam
kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk
melaksanakan penjualan.
Penyisihan penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan dan kehilangan ditentukan
berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing persediaan guna menyesuaikan
jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi neto. Seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban
pada periode penurunan nilai atau terjadinya kerugian.
Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak
Aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui apabila memenuhi ketentuan mengenai pengakuan dalam
SAK. Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar
kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka menyelesaikan kewajiban
yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak. Pengukuran setelah pengakuan
awal dan penghentian pengakuan aset dan liabilitas pengampunan pajak mengacu pada ketentuan
SAK yang relevan untuk masing-masing aset dan liabilitas yang terkait.
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Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan pajak diakui sebagai bagian dari akun “Tambahan Modal
Disetor” pada ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi atau direklasifikasi
ke saldo laba. Saling hapus antara aset dan liabilitas pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.
4.

Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kinerja Keuangan Perseroan

4.1. Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan
Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pajak pertambahan nilai atas
penyerahan emas perhiasan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2014. Pada
peraturan tersebut, penyerahan emas perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan emas perhiasan
oleh pengusaha emas perhiasan terutang pajak pertambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen)
dikalikan dengan dasar pengenaan pajak yang adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar 20%
(dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Dalam hal penyerahan
emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar
emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat sebagai pengganti
seluruh bahan baku pembuatan emas perhiasan, dasar pengenaan pajak sebagaimana adalah
sebesar 20% (dua puluh persen) dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi dengan
harga emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat yang terkandung dalam emas perhiasan
tersebut. Perubahan-perubahan peraturan atas pajak pertambahan nilai atas emas perhiasan
dapat memengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara umum khususnya profitabilitas Perseroan.
4.2. Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)
Dengan mengikutinya program pengampunan pajak, kinerja keuangan Perseroan terpengaruh
secara signifikan pada tahun 2016 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia
telah menyetujui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak bertujuan untuk memperkuat
situasi anggaran di Indonesia untuk menurunkan defisit anggaran. Perseroan telah mengikuti
program pengampunan pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016
tentang “Pengampunan Pajak” yang berlaku efektif 1 Juli 2016. Pengampunan pajak adalah
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan membayar uang tebusan
sebagaimana diatur di dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban perpajakan
Perseroan sampai dengan tahun pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan meliputi
pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai.
Dalam kasus yang paling umum, para wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan mengikuti
program pengampunan pajak untuk menyesuaikan sistem pencatatan komersial yang dianggap
masih berbeda dengan catatan fiskal baik untuk yang berkaitan dengan aset maupun pendapatan
(dan beban) yang belum dilaporkan secara fiskal. Dengan mengikuti program pengampunan pajak
maka selisih atau perbedaan pencatatan akan disamakan dan komitmen untuk menjaga konsistensi
dan kualitas pencatatan informasi keuangan akan semakin reliabel dan akuntabel.
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5.

Keuangan

5.1. Perkembangan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan
Berikut ini adalah perkembangan penjualan neto, beban pokok penjualan, dan laba (rugi)
komprehensif tahun berjalan Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
Penjualan Neto, Beban Pokok Penjualan dan Laporan Laba (Rugi)
Komprehensif tahun Berjalan
2,500,000

Rp juta

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
Penjualan Neto

2014

2015

Beban Pokok Penjualan

2016

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Secara garis besar pertumbuhan penjualan neto sepanjang periode 2014 hingga 2016 sebagian
besar disebabkan oleh meningkatnya volume produksi dan penjualan Perseroan serta didukung
oleh kenaikan berkala harga emas selama periode tahun 2014 hingga 2016. Sebagaimana telah
disebutkan bahwa rata-rata pertumbuhan tahunan atas penjualan neto mencapai 28,15% sejak
tahun 2014 hingga tahun 2016.
Selain itu, secara umum pertumbuhan perdapatan Perseroan berbanding lurus dengan
pertumbuhan beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan telah bertumbuh dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 27,99% per tahun dari tahun 2014 hingga tahun 2016.Komponen
beban pokok penjualan yang sangat berpengaruh adalah beban pemakaian bahan baku (mayoritas
emas), dimana beban tersebut tercatat sebesar Rp1.968.725 juta atau sebesar 98,89% dari total
beban pokok penjualan Perseroan pada tahun 2016.
Selama periode 2014 hingga 2016, laba tahun berjalan Perseroan mengalamipertumbuhan yang
signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 71,86%. Pertumbuhan laba tahun
berjalan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan, efisiensi produksi, serta
peningkatan nilai jual rata-rata emas Perseroan. Sebagai catatan khusus, pada tahun 2016, laba
tahun berjalan Perseroan mengalami lonjakan akibat dari manfaat pengampunan pajak yang diikuti
oleh Perseroan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Perseroan
membukukan dampak penyesuaian sehubungan dengan pengampunan pajak sebesar Rp77.678
juta dengan membayar tebusan pajak sebesar Rp9.053 juta.
Tidak terdapat penjualan dan pendapatan usaha dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari
jumlah penjualan dan pendapatan usaha.
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5.1.1 Penjualan Neto
Berikut ini adalah perkembangan penjualan yang diperoleh dari masing-masing jalur penjualan
Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
31 Desember
2015

Penjualan Neto

2014
%
%
2016
%
Pihak ketiga
Grosir
1.225.459
91,75
1.601.020
92,35
1.995.310
90,96
Toko
110.263
8,25
132.559
7,65
198.398
9,04
TOTAL PENJUALAN NETO
1.335.722
100,00
1.733.579
100,00
2.193.708
100,00
Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total penjualan neto untuk masing-masing
periode.

Komposisi penjualan neto Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mayoritas berasal
dari segmen grosir, dimana penjualan segmen tersebut berkontribusi sekitar 90,96% hingga
92,35% dari total pendapatan usaha. Segmen grosir terdiri dari pembeli dalam volume
besar (wholesale) untuk kemudian didistribusikan ke toko-toko rekanan milik masing-masing
wholesaler. Hingga tahun 2016, Perseroan telah memiliki kerjasama dengan 33 wholesaler dan
lebih dari 600 toko emas yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.
Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan penjualan neto Perseroan dari
tahun ke tahun.
Kontribusi Penjualan Berdasarkan Jalur Distribusi
2,500,000
198,398

Rp juta

2,000,000
132,559

1,500,000
110,263

1,000,000
500,000
-

1,995,310
1,601,020

1,225,459

2014

2015
Grosir

2016

Toko

Sejak tahun 2014 hingga 2016, total penjualan produk perhiasan setara logam mulia dan
penjualan logam mulia Perseroan meningkat dari 2.542.897 gram sepanjang tahun 2014
menjadi 739.106 gram sepanjang tahun 2016 dengan total pertumbuhan rata-rata sebesar
21,26% per tahun. Dibawah ini adalah data penjualan dan harga jual emas rata-rata Perseroan
sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 dalam satuan emas setara logam mulia:
Penjualan Produk Perhiasan Setara Logam Mulia
Jumlah penjualan produk perhiasan setara logam mulia (gr)
Harga jual rata-rata (Rp/gram)
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2014
2.542.897
481.914

31 Desember
2015
3.240.685
494.038

2016
3.739.106
533.633

Perbandingan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan
2015
Penjualan neto untuk tahun 2016 mengalami kenaikan 26,54% atau senilai Rp460.129 juta
dari Rp1.733.579 juta pada tahun 2015 menjadi Rp2.193.708 juta pada tahun 2016. Kenaikan
tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang berasal dari segmen grosir
yang naik sebesar 24,63% atau senilai Rp394.290 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan
tahun 2015. Pada tahun 2016, volume penjualan produk perhiasan setara logam mulia
Perseroan meningkat sebesar 15,38% atau senilai 98.421 gram menjadi 3.739.106 gram pada
tahun 2016 dibandingkan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3.240.685 gram.
Kenaikan volume penjualan tersebut juga merupakan hasil dari peningkatan utilisasi mesin
produksi kalung menjadi 6,72% pada tahun 2016 dibandingkan dengan 1,33% pada tahun
sebelumnya.
Selain itu pada tahun 2016 terjadi kenaikan harga jual rata-rata emas setara logam mulia
sebesar 8,01% atau setara dengan Rp39.595/gram menjadi Rp533.633/gram pada tahun 2016
dari sebelumnya sebesar Rp494.038/gram. Kenaikan harga jual rata-rata emas setara logam
mulia tersebut seiring dengan kenaikan harga emas global yang telah disesuaikan dengan nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Perbandingan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan
2014
Penjualan neto untuk tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 29,79% atau senilai Rp397.857
juta menjadi Rp1.733.579 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp1.335.721 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan
dari segmen grosir sebesar 30,65% atau sebesar Rp375.562 juta menjadi Rp1.601.020 juta
pada tahun 2015 dibandingkan dengan Rp1.225.459 juta pada tahun 2014. Pada tahun 2015,
volume penjualan produk perhiasan setara logam mulia Perseroan meningkat sebesar 27,44%
atau senilai 697.788 gram menjadi 3.240.685 gram pada tahun 2015 dibandingkan pada tahun
sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.542.897 gram.
Selain itu pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga jual rata-rata emas setara logam mulia
sebesar 2,52% atau setara dengan Rp12.124/gram menjadi Rp494.038/gram pada tahun 2015
dari sebelumnya sebesar Rp481.914/gram. Kenaikan harga jual rata-rata emas setara logam
mulia tersebut seiring dengan kenaikan harga emas global yang telah disesuaikan dengan nilai
tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
5.1.2 Beban Pokok Penjualan
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan dan komposisi beban pokok penjualan sejak
tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
Beban Pokok Penjualan

31 Desember
2014

%

2015

%

2016

%

Beban produksi langsung
Pemakaian bahan baku

1.253.626

98,53

1.596.729

98,76

1.997.817

98,90

7.518

0,59

8.986

0,56

10.721

0,53

11.131

0,87

11.001

0,68

11.473

0,57

1.272.275

100,00

1.616.716

100,00

2.020.011

100,00

Saldo awal

97.037

-

153.938

-

194.511

-

Saldo akhir

(153.938)

-

(194.511)

-

(223.602)

-

Tenaga kerja langsung
Beban produksi tidak langsung
Jumlah Beban Produksi
Persediaan barang jadi

Beban pokok penjualan
1.215.373
1.576.143
1.990.919
Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total beban pokok penjualan untuk masing-masing periode.
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Komposisi beban pokok penjualan Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mayoritas
berasal dari beban pemakaian bahan baku, yang berkontribusi antara 98,53% hingga 98,90%
dari total beban pokok penjualan. Adapun bahan baku yang digunakan dalam proses produksi
tersebut didominasi oleh emas sebagai bahan baku utama perhiasan yang diproduksi oleh
Perseroan sekaligus sebagai bahan baku yang paling mahal.
Secara historis, beban pokok penjualan tidak mengalami fluktuasi yang signifikan, dimana
perubahan pada nilai beban pokok penjualan bisa dipastikan mayoritas disebabkan oleh
jumlah besaran gram yang diproduksi oleh Perseroan. Selama periode 2014-2016, rerata
perbandingan antara beban produksi per gram terhadap harga jual rata-rata per gram adalah
sekitar 13% setiap tahunnya. Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan beban
pokok penjualan Perseroan dari tahun ke tahun.
Perbandingan beban pokok penjualanuntuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 dan 2015
Beban pokok penjualanuntuk tahun 31 Desember 2016 naik sebesar 24,95% atau senilai
Rp403.295 juta menjadi Rp2.020.011 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada
tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.596.729 juta. Kenaikan tersebut terutama
disebabkan oleh kenaikan beban pemakaian bahan baku. Beban pemakaian bahan baku
untuk tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 25,12% atau senilai Rp401.088 juta menjadi
sebesar Rp1.997.817 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
tercatat sebesar Rp1.596.729 juta. Kenaikan beban pemakaian bahan baku tersebut seiring
dengan kenaikan harga emas rata-rata global yang telah disesuaikan dengan nilai tukar rupiah
pada tahun 2016 sebesar 6,79% atau senilai Rp33.918/gram menjadi Rp533.189/gram dari
tahun sebelumnya yang tercatat senilai Rp499.271/gram.
Perseroan melakukan pencatatan nilai pembelian persediaan dengan metode rata-rata
tertimbang (weighted average), sehingga kenaikan harga bahan baku emas untuk berproduksi
akan meningkatkan jumlah beban pokok penjualan pada periode tersebut seiring dengan
perputaran persediaan bahan baku.
Perbandingan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 dan 2014
Beban pokok penjualantahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 27,07% atau sebesar
Rp344.411 juta menjadi Rp1.616.716 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat
sebesar Rp1.253.626 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pemakaian bahan
baku pada tahun 2015 sebesar 27,37% atau senilai Rp343.103 juta menjadi Rp1.596.729 juta
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.253.626 juta.Kenaikan
beban pemakaian bahan baku tersebut seiring dengan kenaikan harga emas rata-rata global
yang telah disesuaikan dengan nilai tukar rupiah pada tahun 2015 sebesar 3,35% atau
senilai Rp16.205/gram menjadi Rp499.271/gram dari tahun sebelumnya yang tercatat senilai
Rp483.066/gram. Selain itu, volume penjualan neto sebagai pemicu munculnya beban pokok
penjualan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2014.
5.1.3 Laba Bruto
Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan laba bruto Perseroan sepanjang
dari tahun ke tahun.
Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Laba bruto untuk tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 28,81% atau sebesar Rp45.352
juta menjadi Rp202.788 juta dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun
sebelumnya yang tercatat sebesar Rp157.436 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan
oleh meningkatnya penjualan sebesar 26,54% atau setara dengan Rp460.129 juta menjadi

28

Rp2.193.708 juta untuk tahun 2016, dari sebelumnya sebesar Rp1.733.579 juta pada tahun
2015. Kenaikan penjualan tersebut lebih besar daripada kenaikan beban pokok penjualan
yang tercatat meningkat sebesar 26,32% pada tahun 2016.
Perbandingan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan
sebesar 30,82% atau sebesar Rp37.088 juta menjadi Rp157.436 juta dibandingkan dengan
tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp120.348 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
meningkatnya penjualan, dimana pada tahun 2015 terjadi kenaikan 29,79% atau setara
dengan Rp397.858 juta menjadi Rp1.733.579 juta, dari sebelumnya sebesar Rp1.335.721 juta
pada tahun 2014. Kenaikan penjualan tersebut lebih besar daripada kenaikan beban pokok
penjualan yang tercatat meningkat sebesar 29,69% pada tahun 2015.
5.1.4 Beban Penjualan
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan beban penjualansepanjang tahun 2014
hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
31 Desember
BEBAN PENJUALAN
2014
%
2015
%
2016
%
Komisi penjualan
6.178
92,0
8.764
94,2
10.507
94,6
Promosi dan iklan
538
8,0
538
5,8
599
5,4
TOTAL BEBAN PENJUALAN
6.716
100,0
9.302
100,0
11.106
100,0
Komisi penjualan terhadap Total Penjualan
0,46%
0,51%
0,48%
Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total beban penjualan untuk masing-masing
periode.

Komposisi beban penjualan Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mayoritas berasal
dari beban komisi penjualan, dimana beban tersebut berkontribusi antara 92,0% hingga
94,6% sepanjang periode tahun 2014 hingga tahun 2016. Beban komisi penjualan berasal
dari pembayaran komisi kepada tenaga penjual Perseroan atas kontribusi penjualan yang
telah mereka berikan. Adapun komisi diberikan berdasarkan persentase tertentu dari total nilai
penjualan produk perhiasan Perseroan. Selama periode 2014 hingga 2016, rata-rata beban
komisi penjualan terhadap total penjualan neto Perseroan adalah sekitar 0,5%. Di bawah ini
adalah penjabaran mengenai perkembangan beban penjualan Perseroan dari tahun ke tahun.
Beban Penjualan

12,000
11,000

599

10,000

Rp juta

9,000

538

8,000
10,507

7,000
6,000
5,000
4,000

538

8,764

6,178

2014

2015
Komisi penjualan
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Promosi dan iklan

2016

Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dan 2015
Beban penjualan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 19,39% atau senilai Rp1.803 juta
menjadi Rp11.106 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang
tercatat sebesar Rp9.302 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan komisi
penjualan sebesar 19,89% atau senilai Rp1.743 juta menjadi Rp10.507 juta dibandingkan
dengan Rp8.764 juta pada tahun sebelumnya. Kenaikan beban komisi penjualan tersebut
sejalan dengan meningkatnya aktivitas penjualan Perseroan, sehingga komisi yang dibayarkan
kepada tenaga penjual turut mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan penjualan.
Perbandingan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
dan 2014
Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami
kenaikan sebesar 38,48% atau sebesar Rp2.585 juta menjadi Rp9.302 juta dibandingkan
dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp6.717 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh
kenaikan komisi penjualan sebesar 41,85% atau senilai Rp2.586 juta menjadi Rp8.764 juta
dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp6.178 juta. Kenaikan beban
tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas penjualan Perseroan, sehingga komisi yang
dibayarkan kepada tenaga penjual turut mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan
penjualan.
5.1.5 Beban Administrasi dan Umum
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan beban administrasi dan umum Perseroan
sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

2014
%
Uang tebusan dan beban pajak
320
5,9
Gaji dan upah
2.487
45,9
Imbalan pascakerja
782
14,4
Tunjangan uang makan
492
9,1
Iuran dan sumbangan
381
7,0
Perjalanan dinas
292
5,4
Penyusutan
245
4,5
Listrik, air dan telepon
244
4,5
Asuransi
41
0,7
Alat tulis kantor dan fotokopi
139
2,6
TOTAL BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
5.424
100,0
Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap
masing-masing periode.

31 Desember
2015
%
2016
%
88
1,6
9.053
60,7
2.640
46,5
2.865
19,2
874
15,4
1.096
7,3
495
8,7
531
3,6
420
7,4
348
2,3
289
5,1
287
1,9
241
4,2
237
1,6
393
6,9
219
1,5
102
1,8
156
1,0
134
2,4
126
0,9
5.677
100,0
14.917
100,0
total beban administrasi dan umum untuk

Komposisi beban administrasi dan umum Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016
mayoritas berasal dari beban gaji dan upah yang berkontribusi antara 19,2% hingga 46,5%
sepanjang periode tersebut. Dimana perbedaan yang cukup signifikan disebabkan oleh beban
tebusan pajak sehubungan dengan program pengampunan pajak yang dibayarkan oleh
Perseroan pada tahun 2016. Perbandingan antara beban umum dan administrasi terhadap
total Penjualan adalah sekitar 0,4% hingga 0,7% sepanjang periode 2014 hingga tahun 2016.
Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan beban penjualan Perseroan dari
tahun ke tahun.
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Perbandingan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
Beban administrasi dan umumPerseroan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 162,76%
atau senilai Rp9.240 juta menjadi Rp14.917 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp5.677 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya
kontribusi tebusan penebusan pajak sebesar Rp9.053 juta sebagai bagian dari partisipasi
Perseroan untuk mengambil manfaat dari fasilitas pengampunan pajak yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Republik Indonesia sepanjang tahun 2016. Adanya uang tebusan dan beban
pajak menyebabkan komponen beban umum dan administrasi berubah secara signifikan dari
semula mayoritas beban dikontribusi oleh gaji dan upah, menjadi mayoritas dikontribusi oleh
uang tebusan dan beban pajak pada tahun 2016. Komposisi uang tebusan dan beban pajak
terhadap beban administrasi dan umum Perseroan adalah sebesar 60,7% pada tahun 2016.
Perbandingan beban administrasi dan umum untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
Beban administrasi dan umum tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,66% atau senilai
Rp253 juta menjadi Rp5.677 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar
Rp5.424 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh kenaikan gaji dan upah sebesar 6,15% atau
setara dengan Rp153 juta menjadi Rp2.640 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp2.487 juta. Kenaikan beban gaji dan upah tersebut seiring dengan
peningkatan jumlah karyawan Perseroan dari 349 pada tahun 2014 menjadi 428 orang pada
tahun 2015 atau meningkat sebanyak 79 orang karyawan.
5.1.6 Penghasilan (Beban) Usaha Lainnya
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan penghasilan lain Perseroan sejak tahun
2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA
Selisih penilaian wajar piutang usaha
Penghasilan bunga deposito
Penjualan sisa produksi
Penghasilan bunga jasa giro
Penyisihan (pemulihan) penurunan nilai piutang - neto
Lainnya - neto
PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA

2014
1.397
356
286
131
(2.122)
(31)
17

31 Desember
2015
585
397
295
88
(2.193)
(829)

2016
3.180
322
291
45
(2.146)
(375)
1.318

Komposisi penghasilan lain Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 sebagian besar
berasal dari selisih peniliaian wajar piutang usaha. Selain itu, pencadangan penurunan nilai –
neto merupakan kontribusi jumlah terbesar total beban lainnya sejak tahun 2014 hingga tahun
2016.
Perbandingan pengasilan usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 dan 2015
Penghasilan usaha lainnya Perseroan tahun 2016 tercatat positif sebesar Rp1.318 juta
dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar negatif
Rp829 juta. Peningkatan penghasilan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan
pada selisih harga emas sebesar 443,59% atau senilai Rp2.595 juta menjadi Rp3.180 juta
dari sebelumnya Rp585 juta. Adapun selisih penilaian wajar piutang usaha tersebut terhitung
berdasarkan selisih nilai piutang yang diukur dari volume emas yang telah menjadi piutang
hasil dari pendistribusian kepada pemasok dan peritel, dengan mengacu pada harga pasar
perdagangan emas rata-rata.
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Perbandingan penghasilan usaha lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015 dan 2014
Penghasilan lain Perseroan tahun 2015 mengalami penurunan dari Rp17 juta pada 2014
menjadi sebesar negatif Rp829 juta pada tahun 2015 atau menurun sebesar Rp846 juta. Hal ini
disebabkan terutama oleh penurunan selisih harga emas sebesar senilai Rp812 juta menjadi
Rp585 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp1.397 juta. Penurunan penghasilan dari selisih harga emas tersebut disebabkan oleh tidak
signifikannya kenaikan harga jual rata-rata emas Perseroan pada tahun 2015 dibandingkan
dengan tahun 2014, dimana kenaikan tipis harga jual rata-rata emas Perseroan tersebut
tercatat hanya meningkat dari Rp481.914/gram pada tahun 2014 menjadi Rp494.038/gram
pada tahun 2015 atau naik sebesar 2,52%.
5.1.7 Laba Usaha
Berikut ini adalah perkembangan laba usaha Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Penjualan Neto
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Beban penjualan
Beban administrasi dan umum
Penghasilan (beban) lainnya - neto
Laba usaha

2014
1.335.721

31 Desember
2015
1.733.579

2016
2.193.708

(1.215.373)

(1.576.143)

(1.990.919)

120.348

157.436

202.789

(6.717)
(5.424)
17

(9.302)
(5.677)
(829)

(11.106)
(14.917)
1.318

108.224

141.628

178.083

Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembangan laba usaha Perseroan sepanjang
dari tahun ke tahun.
Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan
2015
Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan
sebesar 25,74% atau sebesar Rp36.455 juta menjadi Rp178.083 juta dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp141.628 juta. Kenaikan
tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan pada tahun 2016 yang
berasal dari naiknya volume produksi, tingkat utilisasi mesin produksi, dan permintaan
konsumen terhadap produk perhiasan Perseroan yang semakin baik. Selain itu, pada tahun
2016 juga terjadi kenaikan harga jual rata-rata emas setara logam mulia sebesar 8,01% atau
setara dengan Rp39.595/gram menjadi Rp533.633/gram pada tahun 2016 dari sebelumnya
sebesar Rp494.038/gram.
Perbandingan laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan
2014
Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan
sebesar 30,87% atau sebesar Rp33.404 juta menjadi Rp141.628 juta dibandingkan dengan
tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp108.224 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan
pendapatan Perseroan sebagai hasil dari naiknya volume produksi, tingkat utilisasi mesin
produksi, dan peningkatan kapasitas produksi dari mulai beroperasinya Pabrik Sapphire yang
memproduksi kalung. Selain itu pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga jual rata-rata emas
setara logam mulia sebesar 2,52% atau setara dengan Rp12.124/gram menjadi Rp494.038/
gram pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya sebesar Rp481.914/gram.
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5.1.8 Beban Keuangan
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan beban keuangan sepanjang tahun 2014
hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali %)
Beban Keuangan
Beban keuangan
Interest Bearing Debt
Utang bank jangka pendek
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Beban keuangan / Interest bearing debt

2014
31.189

31 Desember
2015
48.449

2016
50.808

299.894

414.894

444.894

5.436

5.436

5.436

17.624

13.547

6.752

9,66%

11,17%

11,12%

Perseroan memiliki dua fasilitas kredit perbankan, yaitu fasilitas kredit modal kerja dan fasilitas
kredit investasi. Hingga tahun 2016, utang bank jangka pendek dalam bentuk kredit modal
kerja masih mendominasi utang Perseroan dan pembayaran bunga kepada bank. Beban
keuangan perseroan dari tahun 2014 hingga 2016 meningkat dari semula Rp31.189 juta
menjadi Rp50.808 juta atau bertumbuh dengan rata-rata sebesar 27,63% per tahun. Kenaikan
beban tersebut sejalan dengan meningkatnya utang bank jangka pendek perseroan sejak tahun
2014 hingga tahun 2016 dari Rp299.894 juta menjadi Rp444.894 juta. Rata-rata perbandingan
antara beban keuangan dengan interest bearing debt Perseroan berada dikisaran 9,66%
hingga 11,17%. Hal ini dalam kata lain menempatkan Perseroan dalam praktek pasar dimana
beban bunga yang dikenakan oleh perbankan berada dikisaran 9% - 13% per tahun untuk
perusahaan dengan skala serupa.
Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dan 2015
Beban keuangan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 4,9% atau senilai Rp2.359
juta menjadi Rp50.808 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp48.449 juta. Peningkatan tipis beban keuangan tersebut merupakan akibat dari peningkatan
utang bank jangka pendek Perseroan sebesar 7,23% sepanjang tahun 2016.
Perbandingan beban keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
dan 2014
Beban keuangan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 55,3% atau senilai Rp17.260 juta
menjadi Rp48.499 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp31.189
juta. Kenaikan signifikan tersebut sejalan dengan peningkatan utang bank jangka pendek
Perseroan sebesar 38,35% sepanjang tahun 2015.
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5.1.9 Laba Tahun Berjalan
Berikut ini adalah perkembangan laba tahun berjalan Perseroan sejak tahun 2014 hingga
tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Laba Tahun Berjalan
Penjualan neto
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Laba usaha
Laba sebelum pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan - neto
Laba Tahun Berjalan

2014
1.335.721
(1.215.373)
120.348
108.224
77.034
(18.940)

31 Desember
2015
1.733.579
(1.576.143)
157.436
141.627
93.178
(23.154)

2016
2.193.708
(1.990.919)
202.788
178.083
127.275
44.303

58.095

70.024

171.578

Di bawah ini adalah penjabaran mengenai perkembanganlaba tahun berjalan Perseroan
sepanjang dari tahun ke tahun.
Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dan 2015
Laba tahun berjalan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 145,03% atau sebesar
Rp101.554 juta menjadi Rp171.578 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat
sebesar Rp70.024 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatanpendapatan Perseroan yang secara umum lebih besar dibandingkan dengan kenaikan bebanbeban pada tahun 2016, dimana hal tersebut dapat dibuktikan dari marjin laba sebelum pajak
terhadap total penjualan neto yang tercatat sebesar 5,80% pada tahun 2016, lebih tinggi
dibandingkan dengan 5,37% pada tahun 2015.
Selain itu, fasilitas pengampunan pajak yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat
dimanfaatkan dengan baik oleh Perseroan sepanjang tahun 2016, dimana Perseroan
memperoleh keuntungan atas pengampunan pajak sebesar Rp77.678 juta yang dibukukan
pada tahun 2016. Pengampunan pajak tersebut berkontribusi terhadap laba tahun berjalan
pada tahun 2016 dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan untuk mengembangkan
bisnisnya di masa yang akan datang.
Perbandingan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015
dan 2014
Laba tahun berjalan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 20,53% atau sebesar Rp11.929
juta menjadi Rp70.024 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp58.095
juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba usaha yang pada tahun 2015 mengalami
kenaikan sebesar 30,86% atau senilai Rp33.403 juta menjadi Rp141.627 juta, dari sebelumnya
sebesar Rp108.224 juta pada tahun 2014 seiring dengan pertumbuhan pendapatan Perseroan.
Meskipun laba usaha Perseroan meningkat dengan signifikan, namun peningkatan tersebut
harus diimbangi dengan peningkatan signifikan pada beban keuangan Perseroan yang
meningkat sebesar 55,34% atau senilai Rp17.260 juta menjadi Rp48.449 juta akibat dari
peningkatan kredit modal kerja sepanjang tahun 2015 demi menstimulus produksi perhiasan
Perseroan.
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5.1.10 Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Berikut ini tabel yang menunjukkan perkembangan laba komprehensif tahun berjalan sepanjang
tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
70.024

LABA KOMPREHENSIF LAIN

2014
2016
Laba (Rugi) Neto Tahun Berjalan
58.095
171.578
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti
374
(82)
31
Pajak penghasilan terkait
(94)
20
(8)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
280
(62)
23
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN
58.375
69.962
171.601
Keterangan: angka persentase di atas adalah angka persentase terhadap total laba komprehensif tahun berjalan
untuk masing-masing periode.

Komposisi laba komprehensif lain Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 mayoritas
berasal dari pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti.
Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 145,27% atau
sebesar Rp101.639 juta menjadi Rp171.601 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp69.962 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan
laba neto tahun berjalan sebesar 145,03% atau sebesar Rp101.544 juta.
Perbandingan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
Laba komprehensif tahun berjalan tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 19,85% atau
sebesar Rp11.587 juta menjadi Rp69.962 juta dibandingkan dengan tahun 2014 yang tercatat
sebesar Rp58.375 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba neto tahun berjalan
sebesar 20,53%atau setara dengan Rp11.929 juta menjadi Rp70.024 juta dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp58.095 juta.
5.2. Perkembangan Laporan Posisi Keuangan Perseroan
Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas
Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Laporan Posisi Keuangan

2014
695.194
387.994
307.200

Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas
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31 Desember
2015
917.680
525.395
392.286

2016
1.071.107
501.805
569.302

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan
1,200,000
1,000,000

Rp juta

800,000
600,000
400,000
200,000
-

2014
Jumlah Aset

2015
Jumlah Liabilitas

2016
Jumlah Ekuitas

5.2.1 Aset
a)

Aset Lancar
Berikut ini adalah perkembangan aset lancar Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun
2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Pihak ketiga – neto
Piutang lain-lain
Persediaan
Biaya dibayar di muka
TOTAL ASET LANCAR

2014

31 Desember
2015

2016

13.640

17.050

21.071

335.081
193
245.625
85
594.624

495.439
184
309.917
40
822.630

601.199
156
353.324
284
976.034

Sesuai dengan karakteristik usaha yang dijalankan oleh grup usaha Perseroan, komponen
terbesar aset lancar dalam laporan keuangan adalah persediaan dan piutang. Dengan
kata lain, modal kerja Perseroan terbesar dialokasikan dalam bentuk persediaan dan
piutang dari penjualan yang belum dibayar oleh pelanggan. Kebutuhan modal kerja
menjadi semakin besar karena Hal tersebut terutama disebabkan karena proses produksi
perhiasan membutuhkan waktu dari mulai pengadaan persediaan bahan baku hingga
penjualan produk ke konsumen. Selain itu, Perseroan harus mengantisiasi kenaikan
permintaan dengan cadangan bahan baku emas dan mineral lainnya dalam jumlah yang
memadai. Perseroan mendistribusikan perhiasan yang telah siap jual ke toko-toko yang
telah bekerjasama dengan Perseroan.Dalam praktek, Perseroan mencatatkan penjualan
berdasarkan nota gramasi atas barang jadi yang diserahkan ke pelanggan. Pembayaran
dari pelanggan pun telah disepakati untuk dilakukan dalam gramasi emas (penerimaan
barang hasil penjualan kembali dari konsumen) dengan menggunakan rasio tertentu yang
disesuaikan dengan kadar emas yang mengacu pada satuan logam mulia ekuivalen.
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Perbandingan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar
18,65% atau senilai Rp153.404 juta menjadi Rp976.034 juta, dibandingkan dengan tanggal
31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp822.630 juta. Kenaikan tersebut terutama
disebabkan oleh adanya kenaikan pada piutang usaha pihak ketiga neto sebesar 21,35%
atau senilai Rp105.759 juta pada tahun 2016 menjadi Rp601.199 juta dari sebelumnya
Rp495.439 juta pada tahun 2015. Selain itu, terdapat peningkatan persediaan sebesar
14,01% atau senilai Rp353.324 juta pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar Rp309.917
juta pada tahun 2015.
Pada tahun 2016, volume penjualan Perseroan mengalami peningkatan signifikan, dimana
peningkatan penjualan tersebut diiringi dengan peningkatan pengiriman pasokan perhiasan
kepada wholesaler,untuk kemudian didistribusikan kepada toko-toko perhiasan pengecer
oleh wholesaler tersebut. Pasokan perhiasan dari Perseroan tersebut membutuhkan
waktu beberapa hari hingga dapat terjual ke konsumen dan umumnya memiliki syarat
pembayaran yang berkisar antara 30 hingga 90 hari. Selama wholesaler atau pengecer
tersebut belum melakukan pelunasan atas pemesanannya atau piutang tersebut belum
jatuh tempo, maka Perseroan mencatatkan piutang tersebut sebagai piutang usaha neto
menyebabkan naiknya piutang usaha pihak ketiga.
Pada tahun 2016, jumlah persediaan Perseroan mengalami peningkatan yang terutama
disebabkan oleh upaya Perseroan untuk menjawab peningkatan permintaan perhiasan
yang diproduksi oleh Perseroan, dimana peningkatan penjualan harus diiringi oleh
peningkatan utilisasi kapasitas produksi, persediaan bahan baku, dan persediaan barang
adi. Pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan utilisasi Pabrik Sapphire yang memproduksi
kalung di Kota Bandung, sehingga volume produksi Perseroan secara keseluruhan
meningkat secara signifikan. Selain itu, sebagian piutang usaha neto Perseroan juga
dibayarkan dalam bentuk emas yang nilainya setara dengan piutang tersebut, sehingga
semakin meningkatkan jumlah persediaan pada tahun 2016.
Perbandingan total aset lancar pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Total aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami kenaikan
sebesar 38,34% atau Rp228.006 juta menjadi Rp822.630 juta, dibandingkan dengan
Rp594.624 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Kenaikan tersebut terutama disebabkan
oleh adanya kenaikan pada piutang usaha pihak ketiga neto sebesar 47,86% atau senilai
Rp160.358 juta pada tahun 2015 menjadi Rp495.439 juta dari sebelumnya Rp335.081
juta pada tahun 2014. Selain itu, terdapat peningkatan persediaan sebesar 26,17% atau
senilai Rp309.917 juta pada tahun 2015 dari sebelumnya sebesar Rp245.625 juta pada
tahun 2014.
Pada tahun 2015, Pabrik Sapphire yang memproduksi kalung secara resmi mulai
beroperasi, sehingga terdapat peningkatan kapasitas produksi perhiasan Perseroan.
Pada tahun 2015, Pabrik Sapphire memproduksi 143.394 gram kalung dengan berbagai
model dan kadar keemasan. Untuk dapat mendukung produksi kalung tersebut, Perseroan
berupaya untuk meningkatkan cadangan bahan baku emas selama tahun 2015. Selain itu,
peningkatan persediaan juga meningkat akibat dari pelunasan sebagian piutang usaha
Perseroan dalam bentuk persediaan emas.
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b)

Aset Tidak Lancar
Berikut ini adalah perkembangan aset tidak lancar Perseroan sejak tahun 2014 hingga
tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
ASET TIDAK LANCAR
Deposito berjangka dijaminkan
Aset pajak tangguhan – neto
Aset tetap – neto
Biaya emisi ditangguhkan
TOTAL ASET TIDAK LANCAR

2014

31 Desember
2015

2016

5.000
1.425
94.146
100.571

5.000
2.171
87.879
95.050

7.300
2.989
81.476
3.307
95.072

Komposisi aset tidak lancar dalam laporan keuangan Perseroan sebagian besar berasal
dari aset tetap neto yang berkontribusi antara 85,7% hingga 93,6% dari total aset lancar
pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Sekitar 42,56% dari total aset tetap neto Perseroan
atau senilai Rp34.676 juta merupakan aset tetap neto dalam bentuk peralatan, dimana
sisanya merupakan aset tetap neto dalam bentuk tanah, bangunan dan prasarana,
inventoris kantor, kendaraan, serta aset dalam penyelesaian.
Perbandingan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan
yang tidak signifikan sebesar 0,02% atau senilai Rp22 juta menjadi Rp95.072 juta,
dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015 yang tercatat sebesar Rp95.050
juta. Kenaikan tipis tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pada deposito
berjangka dijaminkan yang meningkat sebesar 46,00% atau sebesar Rp2.300 juta pada
tahun 2016 dan biaya emisi ditangguhkan yang meningkat sebesar Rp3.307 juta dari
sebelumnya nihil. Namun, dampak kenaikan pada deposito berjangka dijaminkan dan
biaya emisi ditangguhkan tersebut diimbangi dengan penurunan nilai aset tetap neto
tesebesar 7,29% dijaminkan atau senilai Rp6.404 juta pada tahun 2016.
Pada tahun 2016 Perseroan mulai melakukan upaya-upaya terkait dengan penawaran
umum perdana di pasar modal, dimana biaya-biaya yang terkait dengan penawaran
umum perdana tersebut diakui sebagai bagian dari aset tidak lancar untuk kemudian
dijadikan sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas ketika
proses penawaran umum telah selesai dilaksanakan. Selain itu, penurunan nilai aset
tetap neto pada tahun 2016 terutama disebabkan oleh adanya depresiasi aset tetap
yang tidak diiringi oleh belanja modal, sehingga aset tetap mengalami penurunan secara
agregat. Peningkatan deposito berjangka dijaminkan pada tahun 2016 tersebut terjadi
seiring dengan penambahan utang bank jangka pendek untuk pendanaan modal kerja,
dimana Perseroan berkewajiban untuk mencadangkan sebagian asetnya dalam deposito
berjangka dijaminkan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pinjaman.
Perbandingan total aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Total aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 mengalami penurunan
sebesar 5,49% atau Rp5.520 juta menjadi Rp95.051 juta, dibandingkan dengan Rp100.570
juta pada tahun 2014. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan nilai aset
tetap neto sebesar 6,66% atau senilai Rp6.266 juta menjadi Rp87.879 juta dari sebelumnya
Rp94.146 juta pada tahun 2014. Penurunan nilai aset tetap neto tersebut terjadi karena
adanya depresiasi aset tetap yang tidak diiringi oleh belanja modal, sehingga aset tetap
mengalami penurunan secara agregat.
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5.2.2 Liabilitas
a)

Liabilitas Jangka Pendek
Berikut ini adalah perkembangan liabilitas jangka pendek Perseroan sejak tahun 2014
hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha – pihak ketiga
Utang pajak
Beban masih harus dibayar
Utang pemegang saham
Bagian utang bank jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK

2014

31 Desember
2015

2016

299.894
184
54.928
890
5.461

414.894
55
80.338
1.294
5.461

444.894
44
36.117
3.067
-

5.436
366.792

5.436
507.478

5.436
489.558

Liabilitas jangka pendek Perseroan sebagian besar berasal dari utang bank jangka
pendek yang berkontribusi antara 81,8% hingga 90,9% pada periode tahun 2014 hingga
tahun 2016. Utang bank jangka pendek dipergunakan oleh Perseroan sebagai sumber
pendanaan modal kerja. Pertumbuhan liabilitas Perseroan secara garis besar sejalan
dengan peningkatan skala usaha Perseroan.
Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar
3,53% atau sebesar Rp17.921 juta menjadi Rp489.557 juta, dibandingkan dengan tahun
2015 yang tercatat sebesar Rp507.478juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh
pengurangan utang pajak sebesar 55,04% atau senilai Rp44.222 juta menjadi Rp36.117
juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp80.338 juta.Pada tahun 2016, Perseroan melakukan pengungkapan terkait dengan tax
amnesty, dimana hal tersebut mewajibkanPerseroan untuk mencatat efek penyesuaian
(manfaat pajak)sebesar Rp77.678 juta.
Selain itu, utang pajak Perseroan meningkat akibat adanya penambahan pada utang PPh
29 seiring sebagai hasil perhitungan pajak penghasilan tahun 2016 yang belum dibayarkan
oleh Perseroan pada tahun 2016.
Perbandingan liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 38,36%
atau sebesar Rp140.686 juta menjadi Rp507.478 juta, dibandingkan dengan tahun 2014
yang tercatat sebesar Rp366.792 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh
peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 38,35% atau senilai Rp115.000 juta
menjadi Rp414.894 juta pada tahun 2015 dibandingkan dengan Rp299.894 juta pada
tahun sebelumnya. Selain itu, terjadi kenaikan utang pajak sebesar 46,26% atau senilai
Rp25.410 juta menjadi Rp80.338 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan Rp54.928
juta pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, Perseroan meningkatkan pinjaman
bank jangka pendek sebesar Rp115.000 juta dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk
keperluan modal kerja.
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b)

Liabilitas Jangka Panjang
Berikut ini adalah perkembangan liabilitas jangka panjang Perseroan sejak tahun 2014
hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Liabilitas imbalan pasca-kerja
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG

2014

31 Desember
2015

2016

17.624
3.578
21.202

13.547
4.370
17.917

6.752
5.496
12.248

Liabilitas jangka panjang Perseroan sebagian besar berasal dari saldo utang bank
jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahunyang
berkontribusi antara 55,1% hingga 83,1% pada periode tahun 2014 hingga 2016.
Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar
31,64% atau sebesar Rp5.669 juta menjadi Rp12.248 juta, dibandingkan dengan tahun
2015 yang tercatat sebesar Rp17.917 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh
penurunan utang bank jangka panjang sebesar 50,16% atau senilai Rp6.795 juta menjadi
Rp6.752 pada tahun 2016 dibandingkan dengan Rp13.547 juta pada tahun 2015.
Perseroan melakukan pembayaran utang bank jangka panjang seiring dengan porsi utang
yang jatuh tempo sebesar Rp5.436 juta pada tahun 2016 dan ditambahkan dengan porsi
pembayaran utang jangka panjang yang masih terutang dari tahun 2015 sebesar Rp1.359
juta. Tidak ada penambahan utang bank jangka panjang yang dilakukan selama tahun
2016.
Perbandingan liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar
15,49% atau sebesar Rp3.285 juta menjadi Rp17.917 juta, dibandingkan dengan tahun
2014 yang tercatat sebesar Rp21.202 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan
oleh penurunan utang bank jangka panjang sebesar 23,13% atau senilai Rp4.077 juta
menjadi Rp13.547 juta pada tahun 2016 dibandingkan dengan Rp17.624 juta pada tahun
2015. Perseroan melakukan pembayaran sebagian utang bank jangka panjang yang jatuh
tempo pada tahun 2015 sebesar Rp4.077 juta.
5.2.3 Ekuitas
Berikut ini adalah perkembangan ekuitas Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Ekuitas
Modal saham - nilai nominal
Rp500.000 per saham pada tahun 2016, 2015
dan 2014
Modal dasar - 40.000 saham pada tahun 2016, 2015
dan 2014
Modal ditempatkan dan disetorpenuh – 40.000
saham pada tahun 2016 dan 2015, dan 10.000
saham pada tahun 2014
Saham disetor di muka
Saldo laba
TOTAL EKUITAS
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2014

31 Desember
2015

2016

5.000
302.200
307.200

20.000
372.286
392.286

20.000
330.000
219.302
569.302

Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 mengalami kenaikan sebesar 45,12%
atau Rp177.016 juta menjadi Rp569.302 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang
tercatat sebesar Rp392.286 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pencatatan
saham disetor di muka sebesar Rp330.000 juta dari sebelumnya nihil pada tahun 2015.
Pada tahun 2016, melalui keputusan sirkulasi di luar RUPS, terjadi peningkatan modal
ditempatkan dan disetor penuh yang berasal dari penambahan setoran modal melalui konversi
utang sebesar Rp5.461 juta dan dividen saham sebesar Rp324.539 juta, termasuk perubahan
nilai nominal per saham dari semula sebesar Rp500.000 menjadi Rp100. Namun, peningkatan
modal ditempatkan dan disetor penuh tersebut baru dicatatkan sebagai saham disetor di muka
pada 31 Desember 2016 dan telah diklasifikasikan ulang ke dalam modal ditempatkan dan
disetor penuh setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM pada
3 Februari 2017.
Perbandingan ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 mengalami kenaikan sebesar 27,70%
atau Rp85.085 juta menjadi Rp392.286 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar
Rp307.200 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba pada tahun
2015 yang tercatat sebesar 23,19% atau Rp70.085 juta menjadi Rp372.286 juta dibandingkan
dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp302.200 juta. Selain itu, terdapat
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2015 sebesar 300,00% atau
senilai Rp15.000 juta dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp5.000 juta.
Peningkatan saldo laba pada tahun 2015 terjadi seiring dengan pencatatan laba tahun berjalan
sebesar Rp70.024 juta. Selain itu, pemegang saham Perseroan juga melakukan peningkatan
modal disetor sebesar Rp15.000 juta untuk kepentingan ekspansi bisnis Perseroan.
5.3. Perkembangan Arus Kas
Berikut ini adalah perkembangan arus kas Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kas kepada karyawan
Pembayaran kas kepada pemasok dan operasi lainnya
Kas dihasilkan dari operasi
Penerimaan bunga
Pembayaran beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan
Kas neto digunakan dari aktivitas operasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Penempatan deposito berjangka
Perolehan aset tetap
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan utang bank jangka pendek
Penerimaan dari pemegang saham
Penambahan modal saham
Pembayaran utang bank jangka panjang
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan
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2014

31 Desember
2015

2016

1.306.748
(10.005)
(1.296.117)
626
356
(30.318)
(29)
(29.365)

1.570.443
(11.629)
(1.633.510)
(74.696)
397
(48.214)
(1)
(122.514)

2.082.621
(13.536)
(2.035.543)
33.542
322
(50.746)
(2)
(16.884)

(5.000)
(54.509)
(59.509)

-

(2.300)
(2.300)

70.000
22.225
92.225

115.000
15.000
(4.077)
125.923

30.000
0
(6.795)
23.205

(dalam jutaan Rupiah)
2014

31 Desember
2015

2016

3.351

3.409

4.022

KAS DAN BANK AWAL TAHUN

10.290

13.640

17.050

KAS DAN BANK AKHIR TAHUN

13.641

17.049

21.071

Keterangan
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK

5.3.1 Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas dari operasi Perseroan yang terutama terdiri
dari penerimaan kas dari pelanggan.
Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi selama tahun 2016 menurun sebesar 86,22%
atau senilai Rp16.884 juta menjadi Rp105.630 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang tercatat sebesar Rp122.514 juta. Penurunan arus kasyang digunakan untuk aktivitas
operasi tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang
tercatat meningkat sebesar 32,61% atau senilai Rp512.179 juta pada tahun 2016 menjadi
Rp2.082.621 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.570.443
juta. Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan tersebut secara signifikan lebih tinggi
dibandingkan dengan peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan operasi lainnya yang
hanya tercatat sebesar 24,61% atau senilai Rp402.033 juta menjadi sebesar Rp2.035.543 juta
pada tahun 2016.
Pada tahun 2014 hingga tahun 2016, Perseroan mencatatkan nilai arus kas dari aktivitas
operasi yang negatif. Hal tersebut terutama disebabkan oleh besarnya nilai pembayaran kas
kepada pemasok dan operasi lainnya. Sesuai dengan sifat bisnis Perseroan yang mengambil
keuntungan dari selisih bobot emas penjualan dan pengembalian, maka Perseroan mengambil
keuntungan dari akumulasi nilai persediaan, dimana emas yang diberikan oleh wholesaler
sebagai pembayaran piutang akan dijadikan bahan baku utama produksi pada siklus produksi
selanjutnya. Dengan demikian, secara akuntansi Perseroan mencatatkan arus kas yang
negatif karena peningkatan persediaan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran kas
kepada pemasok dan operasi lainnya.Jika dibutuhkan, Perseroan dapat menjual persediaan
(emas dan mineral berharga lainnya) untuk mengelola arus kas dari aktivitas operasi.
Selain itu, nilai arus kas dari aktivitas operasi yang negatif juga dikontribusikan oleh
pembayaran beban keuangan akibat dari penggunaan kredit modal kerja dan kredit investasi.
Dengan peningkatan utilisasi kapasitas produksi dan rencana pelunasan sebagian utang dari
dana hasil penawaran umum, maka pembayaran beban keuangan mungkin dapat dikurangi
seiring dengan berkurangnya penggunaan kredit modal kerja dan kredit investasi, sehingga
mengurangi dampak negatif dari beban keuangan tersebut terhadap arus kas dari aktivitas
operasi.
Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi selama tahun 2015 meningkat sebesar
317,21% atau Rp93.149 juta menjadi Rp122.514 juta dibandingkan dengan periode yang
sama di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp29.365 juta. Peningkatan arus kas yang
digunakan untuk aktivitas operasi ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas
kepada pemasok dan operasi lainnya sebesar 26,03% atau senilai Rp337.393 juta menjadi
Rp1.633.510 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.296.117
juta. Peningkatan pembayaran kas kepada pemasok dan operasi lainnya tersebut lebih tinggi
dibandingkan dengan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang hanya tercatat
sebesar 20,18% atau senilai Rp263.695 juta menjadi Rp1.570.443 juta pada tahun 2016.
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5.3.2 Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Arus kas dari aktivitas investasi adalah arus kas dari investasi Perseroan yang terutama terdiri
dari perolehan aset tetap.
Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode satu tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 dan 2015
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2016 tercatat sebesar
Rp2.300 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat nihil. Kenaikan arus kas
yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama disebabkan oleh penempatan
deposito berjangka di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp2.300 juta. Deposito yang
ditempatkan oleh Perseroan tersebut merupakan deposito wajib yang merupakan bagian dari
jaminan kredit modal kerja kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi untuk periode satu tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015 dan 2014
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi selama tahun 2015menurun sebesar
100,00% atau senilai Rp59.509 juta menjadi nihil dibandingkan dengan periode yang sama
pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar negatif Rp.59.509 juta. Tidak adanya arus kas
dari aktivitas investasi tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya aktivitas investasi
maupun pembelian fasilitas produksi yang dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2015.
Pada tahun 2015 tersebut, Perseroan fokus untuk meningkatkan utilisasi mesin produksi
kalung yang sebelumnya telah dibangun pada tahun 2014.
5.3.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas dari penghimpunan dana Perseroan yang
terutama terdiri dari utang jangka pendek.
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016 dan 2015
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 tercatat menurun sebesar
81,57% atau senilai Rp102.718 juta menjadi Rp23.205 juta dibandingkan dengan periode yang
sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp125.923 juta. Penurunan tersebut
terutama disebabkan oleh kenaikan utang jangka pendek yang tidak lebih besar dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2016 kenaikan utang jangka pendek Perseroan
tercatat hanya sebesar Rp30.000 juta, lebih kecil Rp85.000 juta dibandingkan dengan
peningkatan utang jangka pendek pada tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp115.000 juta.
Pada tahun 2016 juga terdapat pembayaran utang jangka panjang senilai Rp6.795 juta, lebih
besar dibandingkan dengan tahun 2015 yang tercatat sebesar Rp4.077 juta. Selain itu, pada
tahun 2016 tidak terdapat penyetoran modal dalam bentuk tunai seperti yang terjadi pada
tahun 2015, sehingga kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2016 menjadi
lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2015.
Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan 2014
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun 2015 tercatat meningkat
sebesar 36,54% atau Rp33.698 juta menjadi Rp125.923 juta dibandingkan dengan tahun
sebelumnya yang tercatat sebesar Rp92.225 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan
oleh meningkatnya utang jangka pendek dan penyetoran modal tunai oleh pemegang saham.
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Pada tahun 2015, Perseroan meningkatkan utang jangka pendeknya sebesar Rp115.000 juta
dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk keperluan modal kerja. Peningkatan utang jangka
pendek pada tahun 2015 tersebut tercatat lebih besar dibandingkan dengan kenaikan utang
jangka pendek pada tahun 2014 yang tercatat sebesar Rp70.000 juta. Selain itu, pada tahun
2015 terdapat peningkatan modal disetor Perseroan dalam bentuk tunai sebesar Rp15.000
juta.
5.4. Rasio Keuangan
Rasio Pertumbuhan
Rasio pertumbuhan menggambarkan kualitas pertumbuhan kondisi finansial Perseroan secara umum,
baik dari segi pendapatan, aset, dan liabilitas. Penjabaran mengenai rasio likuiditas tersebut tertera
pada tabel berikut:
Rasio Pertumbuhan (%)

2014
17,6
17,3
20,4
7,9
9,4
9,9
33,1
42,2
23,2

Penjualan neto
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Laba sebelum pajak penghasilan
Laba tahun berjalan
Laba komprehensif tahun berjalan
Aset
Liabilitas
Ekuitas

31 Desember
2015
29,8
29,7
30,8
21,0
20,5
19,8
32,0
35,4
27,7

2016
26,5
26,3
28,8
36,6
145,0
145,3
16,7
-4,5
45,1

Secara umum, rasio pertumbuhan Perseroan mengalami beberapa pertumbuhan sekaligus perlambatan
antara tahun 2015 dan 2016, dimana pertumbuhan penjualan Perseroan mengalami perlambatan namun
pertumbuhan laba tahun berjalan Perseroan mengalami peningkatan signifikan. Lebih besarnya lonjakan
pertumbuhan penjualan pada tahun 2015 terutama disebabkan oleh mulai meningkatnya kontribusi
penjualan yang berasal dari produksi kalung setelah fasilitas produksi tersebut selesai dibangun pada
tahun 2014. Pada tahun 2016, peningkatan penjualan neto dan pendapatan-pendapatan lain yang lebih
besar daripada peningkatan beban pokok penjualan dan beban-beban lain menyebabkan pertumbuhan
laba sebelum pajak penghasilan mengalami peningkatan menjadi 36,6% dibandingkan dengan 21,0%
pada tahun 2015.
Pada tahun 2016, pertumbuhan ekuitas Perseroan mengalami peningkatan signifikan terutama
disebabkan oleh manfaat dari konversi saldo laba menjadi ekuitas dan manfaat pengampunan pajak.
Selain itu, pengampunan pajak di tahun 2016 juga menyebabkan total liabilitas Perseroan menjadi
berkurang.
Rasio Rentabilitas
Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mendapatkan keuntungan dari
penggunaan sumber daya berupa liabilitas dan ekuitas. Selain itu, rasio rentabilitas juga menggambarkan
kemampuan efisiensi produksi Perseroan. Penjabaran mengenai rasio rentabilitas tersebut tertera pada
tabel berikut:
Rasio Rentabilitas (%)

2014
9,0
8,1
5,8
4,3
18,9
8,4

Laba bruto / Penjualan neto
Laba usaha / Penjualan neto
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto
Laba tahun berjalan / Penjualan neto
Laba tahun berjalan / Total ekuitas
Laba tahun berjalan / Total aset
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31 Desember
2015
9,1
8,2
5,4
4,0
17,9
7,6

2016
9,2
8,1
5,8
7,8
30,1
16,0

Secara umum, rasio rentabilitas Perseroan bersifat relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan maupun
penurunan yang tajam. Hal tersebut sesuai dengan sifat bisnis Perseroan yang mengandalkan standar
umum perdagangan emas antara produsen dengan grosir maupun ritel, dimana acuan marjin yang
menjadi keuntungan Perseroan tersebut sudah berlaku secara umum di pasar. Emas juga merupakan
komponen terbesar dari beban pokok penjualan, dimana sekitar 98%-99% nilai beban pokok penjualan
merupakan biaya yang berasal dari pembelian emas untuk bahan baku produksi.
Selain itu, manfaat dari pengampunan pajak terhadap laba tahun berjalan juga menyebabkan lonjakan
pada rasio laba tahun berjalan terhadap penjualan neto, total ekuitas, dan total aset, dimana lonjakan
tersebut menyebabkan rasio-rasio tersebut tercatat meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan ratarata pada tahun-tahun sebelumnya.
Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang
secara umum yang diukur dengan menggunakan perbandingan total liabilitas dengan total aset,
perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas, perbandingan total aset dengan total liabilitas, serta
perbandingan antara interest bearing debt dengan total ekuitas. Penjabaran mengenai rasio likuiditas
tersebut tertera pada tabel berikut:
Rasio Solvabilitas (x)

2014
0,56
1,26
1,79
1,05

Total Liabilitas / Total Aset
Total Liabilitas / Total Ekuitas
Total Aset / Total Liabilitas
Interest bearing debt / Total Ekuitas

31 Desember
2015
0,57
1,34
1,75
1,11

2016
0,47
0,88
2,13
0,80

Secara umum, rasio solvabilitas Perseroan relatif stabil antara tahun 2014 dan 2015, dimana rasiorasio tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2015 dibandingkan dengan
tahun 2014. Pada tahun 2016, rasio-rasio solvabilitas mengalami perubahan yang cukup signifikan
yang diakibatkan beberapa aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan. Perbandingan total liabilitas
dengan total aset mengalami penurunan menjadi 0,47 kali dibandingkan dengan 0,57 kali dan 0,56
kali untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014. Selain itu, perbandingan total aset dengan total
liabilitas mengalami peningkatan signifikan menjadi 2,13 kali pada tahun 2016 dari sebelumnya sebesar
1,75 kali dan 1,79 kali untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014. Hal tersebut diakibatkan oleh manfaat
pengampunan pajak dan peningkatan jumlah piutang kepada pihak ketiga neto.
Perbandingan total liabilitas dengan total ekuitas pada tahun 2016 mengalami penurunan signifikan
menjadi 0,88 kali dari sebelumnya sebesar 1,34 kali dan 1,26 kali untuk masing-masing tahun 2015 dan
2014. Sementara itu, perbandingan antara interest bearing debt dengan total ekuitas juga mengalami
penurunan signifikan menjadi 0,80 kali pada tahun 2016 dari sebelumnya sebear 1,11 kali dan
1,05 kali untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014. Penurunan kedua rasio tersebut diakibatkan oleh
peningkatan total ekuitas Perseroan akibat dari akumulasi keuntungan pada tahun 2016 dan manfaat
pengampunan pajak, dimana peningkatan total ekuitas tersebut lebih besar daripada peningkatan
liabilitas dan interest bearing debt.
Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek
secara umum yang diukur dengan menggunakan current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar
dengan liabilitas jangka pendek; quick ratio, yaitu perbandingan antara kas dan setara kas dan liabilitas
jangka pendek; serta rasio EBITDA/interest. Penjabaran mengenai rasio likuiditas tersebut tertera pada
tabel berikut:
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Rasio Likuiditas (x)

2014
1,62
0,04
3,72
1,59
1,80

Aset lancar / Liabilitas jangka pendek
Kas dan setara kas / Liabilitas jangka pendek
EBITDA / Interest
Debt service coverage
Total Piutang dan Persediaan / Baki Debit Pinjaman

31 Desember
2015
1,62
0,03
3,08
1,30
1,86

2016
1,99
0,04
3,83
3,17
2,09

Secara umum, perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan
pada tahun 2016 setelah sebelumnya tidak mengalami perkembangan pada tahun 2014 dan 2016. Hal
ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset lancar Perseroan pada tahun 2016 yang sebagian besar
dikontribusikan oleh peningkatan piutang kepada pihak ketiga neto dan dibarengi dengan penurunan
liabilitas jangka pendek akibat dari pengurangan utang pajak hasil dari tax amnesty.
Perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pada tahun 2014 dan 2016 relatif stabil antara
3,72 kali dan 3,83 kali , dengan penurunan yang cukup signifikan terjadi hanya pada tahun 2015,
dimana rasio tersebut mengalami penurunan ke 3,08 kali akibat dari peningkatan beban bunga yang
lebih besar daripada peningkatan nilai EBITDA secara keseluruhan. Kenaikan beban bunga pada tahun
2015 tersebut seiring dengan peningkatan utang bank jangka pendek Perseroan.
Untuk perbandingan debt service coverage, Perseroan mengalami fluktuasi atas rasio tersebut
terutama dikarenakan oleh dinamika pembayaran beban keuangan dan laba operasi. Pada tahun 2016,
Perseroan mengalami peningkatan signifikan atas debt service coverage menjadi 3,17 dibandingkan
tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 1,30, terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan atas
laba operasi pada tahun 2016 yang lebih besar daripada peningkatan pembayaran beban keuangan.
Perseroan memiliki berbagai sumber likuiditas, baik secara internal maupun eksternal. Sumber
likuiditas yang berasal dari internal meliputi kas dan bank, penerimaan dari pelanggan, pembayaran
atas piutang dagang, dan persediaan. Sementara itu, likuiditas yang berasal dari eksternal meliputi
kredit modal kerja, kredit investasi, dan penyetoran modal dari pemegang saham. Hingga saat ini, tidak
ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan. Selain itu, hingga saat ini
Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan,
atau komtimen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan
atau penurunan yang material terhadap likuiditas emiten.
Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjamin operasional Perseroan agar dapat berjalan
dengan lancar. Upaya Perseroan untuk menjamin ketersediaan modal kerja adalah pelaksanaan
manajemen modal kerja yang baik dengan cara pengendalian dan penagihan piutang serta menjaga
umur persediaan agar berada di tingkat yang menguntungkan Perseroan. Selain itu, Perseroan dapat
sewaktu-waktu melakukan kerjasama pendanaan modal kerja dengan pihak ketiga jika dibutuhkan.
Rasio Modal Kerja
Rasio modal kerja menggambarkan kemampuan Perseroan untuk mengelola persediaan, piutang
dagang, dan utang dagang dalam operasionalnya. Siklus konversi kas merupakan ukuran seberapa
efisien Perseroan dalam mengelola sumber daya kas untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
Berikut ini merupakan penjabaran rasio modal kerja Perseroan:
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Rasio Modal Kerja (x)

2014
4,95
74
3,99
92
6.620,87
0
165

Beban pokok penjualan / Rata-rata persediaan (x)
Rata-rata umur persediaan (hari)
Penjualan neto / Rata-rata piutang dagang (x)
Rata-rata umur piutang dagang (hari)
Beban pokok penjualan / Rata-rata utang dagang (x)
Rata-rata umur utang dagang (hari)
Siklus konversi kas (hari)

31 Desember
2015
5,67
64
4,17
87
13.205,80
0
152

2016
6,00
61
4,00
91
40.309,52
0
152

Secara umum, Perseroan mengalami peningkatan efisiensi persediaan dari tahun ke tahun yang diukur
dari semakin singkatnya rata-rata umur persediaan menjadi 61 hari pada tahun 2016 dibandingkan
dengan 64 hari dan 74 hari untuk masing-masing tahun 2015 dan 2014. Hal tersebut sejalan dengan
permintaan pasar yang semakin membaik dari tahun ke tahun, sehingga perputaran persediaan
Perseroan menjadi relatif semakin singkat.
Sementara itu, rata-rata umur piutang dagang relatif stabil antara 87 hari hingga 92 hari. Stabilnya umur
piutang dagang tersebut disebabkan oleh termin penjualan antara Perseroan dengan grosir dan ritel,
dimana grosir dan ritel umumnya memiliki syarat pembayaran yang berkisar antara 30 hingga 90 hari
sejak pasokan perhiasan diberikan oleh Perseroan.
Rata-rata umur utang dagang Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 adalah nol hari, dimana
hal tersebut disebabkan oleh pembelian pasokan bahan baku utama berupa emas yang tidak pernah
menggunakan termin kredit.
Siklus konversi kas pada tahun 2015 mengalami percepatan yang cukup signifikan menjadi
152 hari dibandingkan dengan 165 hari pada tahun 2014. Hal tersebut seiring dengan percepatan umur
persediaan dan percepatan umur piutang dagang pada tahun 2015. Sementara itu, siklus konversi kas
pada tahun 2016 relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun 2015.
5.5. Pembelanjaan Modal
Berikut ini tabel yang menunjukan perkembangan belanja modal Perseroansejak tahun 2014 hingga
tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
BELANJA MODAL

2014
6.042
9.591
28.117
10.759
54.509

Tanah
Bangunan dan prasarana
Inventoris kantor
Mesin dan peralatan produksi
Kendaraan
Aset dalam penyelesaian
TOTAL BELANJA MODAL

31 Desember
2015
-

2016
-

Komposisi belanja modal Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016 sebagian besar digunakan
untuk pembelian mesin dan peralatan produksi serta bangunan dan prasarana. Perseroan hanya
melakukan pembelanjaan modal secara signifikan pada tahun 2014, dimana belanja modal tercatat
sebesar Rp54.509 juta yang sebagian besarnya dikontribsikan oleh pembelian mesin dan peralatan
produksi senilai Rp28.117 juta atau setara dengan 51,6% dari total keseluruhan belanja modal.
Pembelanjaan modal tersebut merupakan pembangunan Pabrik Sapphire yang merupakan fasilitas
produksi kalung berkapasitas 1.000.000 gram/bulan, yang mulai dibangun pada tahun 2014 dan siap
untuk beroperasi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 dan 2016, Perseroan berfokus pada peningkatan
utilisasi kapasitas produksi tersebut, sehingga tidak ada belanja modal yang terkait dengan peningkatan
kapasitas produksi.
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Berikut ini adalah perkembangan utilisasi fasilitas produksi Perseroan untuk produksi tahunan yang
berasal dari produk kalung sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
Kadar Emas Kalung
KL 300
KL 375
TOTAL

Kapasitas
(gram / tahun)

12.000.000

2014
Produksi
-

%
-

2015
Produksi
14.338
145.146
159.484

%
0,12
1,21
1,33

2016
Produksi
520.054
286.427
806.482

%
4,33
2,39
6,72

Belanja modal Perseroan yang menggunakan fasilitas pembiayaan oleh lembaga perbankan serta
pembiayaan dari lembaga non-perbankan secara keseluruhan menggunakan mata uang Rupiah,
sehingga Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai terhadap sumber dana pembelian barang
modal.
6.

Manfaat Partisipasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) terhadap Kinerja Keuangan
Perseroan

Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak (“UU No.11/2016”) telah menyelenggarakan program tax amnesty
atau pengampunan pajak yang bertujuan untuk menjamin pembangunan nasional dan kemakmuran
masyarakat Indonesia, dimana pajak yang berhasil dikumpulkan oleh Pemerintah akan digunakan
terutama untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas sipil.
Dilihat dari sudut pandang pelaku bisnis, selain bermanfaat sebagai fasilitas partisipasi pembangunan
negara, program pengampunan pajak juga merupakan fasilitas yang sangat bermanfaat untuk meninjau
ulang catatan fiskal perusahaan untuk disesuaikan dengan norma perpajakan yang berlaku. Dalam
beberapa kasus nyata, sektor usaha melakukan pencatatan berdasarkan asumsi atau interpretasi
peraturan perpajakan yang keliru. Dengan adanya program pengampunan pajak, denda atau penalti
atau kewajiban pajak lainnya yang disebabkan dari perlakuan pajak yang tidak sesuai seperti aset yang
tidak dilaporkan, pendapatan yang tidak dilaporkan serta beban-beban usaha yang tidak di rekonsiliasi
secara komersial dan fiskal; semuanya akan dianulir dengan membayar tebusan pajak sebagaimana
diatur dalam UU No. 11/2016. Dengan kata lain, akan terdapatpenyesuaian sistem pencatatan komersial
perusahaan dengan sistem pencatatan fiskal.
Perusahaan telah mengikuti ketentuan pengampunan pajak sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET-21279/PP/WPJ.09/2016 dan No. KET-874/PP/
WPJ.09/2016, dengan nilai keseluruhan tebusan pengampunan pajak sebesar Rp9.003 juta.
Terkait dengan pengampunan pajak tersebut, manajemen telah menerapkan secara retrospektif seluruh
dampak pengampunan pajak di dalam laporan keuangan Perusahaan. Berikut ini adalah rincian utang
pajak Perseroan sejak tahun 2014 hingga tahun 2016:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Pajak penghasilan
Pasal 4 (2)
Pasal 21
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah
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2014

31 Desember
2015

2016

3
2
53.757
1.166
54.928

2
0
77.678
2.658
80.338

0
50
34.186
1.881
36.117

Sementara itu, berikut ini adalah rincian manfaat dan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan
Beban pajak kini
Manfaat pajak tangguhan
Dampak penyesuaian sehubungan dengan
pengampunan pajak
Jumlah

2014
(19.666)
726
-

31 Desember
2015
(23.921)
767
-

(18.940)

(23.154)

2016
(34.186)
811
77.678
44.303

Pada tahun 2016, Perseroan mencatatkan manfaat pajak penghasilan sebesar Rp44.303 juta, dimana
manfaat pajak penghasilan tersebut terutama berasal dari penyesuaian pajak kini sebesar Rp77.678
juta yang timbul sebagai manfaat dari partisipasi Perseroan di dalam program pengampunan pajak.
Berikut ini adalah penjabaran laba tahun berjalan yang telah disesuaikan kembali atas manfaat dari
partisipasi pengampunan pajak, dimana laba tahun berjalan setelah penyesuaian kembali atas manfaat
pengampunan pajak adalah sebsar Rp102.903 juta, lebih tinggi Rp32.879 juta atau tumbuh 46,95%
dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp70.024 juta:
(dalam jutaan Rupiah)
Laba Tahun Berjalan
Penjualan neto
Beban pokok penjualan
Laba bruto
Laba usaha
Laba sebelum pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan –neto
Laba Tahun Berjalan

2014
1.335.721
(1.215.373)
120.348
108.224
77.034
(18.940)

31 Desember
2015
1.733.579
(1.576.143)
157.436
141.627
93.178
(23.154)

2016
2.193.708
(1.990.919)
202.788
178.083
127.275
44.303

58.095

70.024

171.578

-

-

(77.678)
9.053

58.095

70.024

102.953

Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan Pajak
Pengampunan pajak
Uang tebusan pajak
Laba Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Kembali atas
Manfaat Pengampunan Pajak

Setelah penyesuaian kembali tersebut, berikut adalah rasio-rasio keuangan yang telah disesuaikan
dengan laba tahun berjalan setelah penyesuaian kembali atas manfaat pengampunan pajak:
31 Desember
2014
2015
2016
Laba bruto / Penjualan neto
9,0
9,1
9,2
Laba usaha / Penjualan neto
8,1
8,2
8,1
Laba sebelum pajak penghasilan / Penjualan neto
5,8
5,4
5,8
Laba tahun berjalan / Penjualan neto
4,3
4,0
7,8
Laba tahun berjalan / Total ekuitas
18,9
17,9
30,1
Laba tahun berjalan / Total aset
8,4
7,6
16,0
Laba tahun berjalan disesuaikan* / Penjualan neto
4,3
4,0
4,7
Laba tahun berjalan disesuaikan* / Total ekuitas disesuaikan**
18,9
17,9
20,6
Laba tahun berjalan disesuaikan* / Total aset disesuaikan***
8,4
7,6
9,5
- * Laba tahun berjalan disesuaikan adalah Laba Tahun Berjalan Setelah Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan
Pajak
- ** Total ekuitas disesuaikan adalah Total Ekuitas Setelah Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan Pajak
- *** Total aset disesuaikan adalah Total Aset Setelah Penyesuaian Kembali atas Manfaat Pengampunan Pajak
Rasio Rentabilitas (%)
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Setelah dilakukan penyesuaian terhadap manfaat dan kewajiban dari pengampunan pajak, marjin laba
bersih Perseroan mengalami lonjakan yang relatif masih signifikan, dari 4,0% di tahun 2015 menjadi
4,7% pada tahun 2016. Walaupun lebih rendah dibandingkan dengan laba tahun berjalan sebelum
penyesuaian, peningkatan marjin laba bersih tersebut membuktikan bahwa pada tahun 2016 Perseroan
mengalami peningkatan pada performa keuangannya. Selain itu, tingkat pengembalian ekuitas dan
tingkat pengembalian aset Perseroan setelah penyesuaian kembali atas manfaat pengampunan pajak
pada tahun 2016 juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2014.
7.

Manajemen Risiko

Perseroan menyadari bahwa jalannya kegiatan operasional produksi dan penjualan perhiasan tidak
terlepas dari berbagai risiko, baik risiko yang berada di bawah kendali maupun risiko yang berada di luar
kendali Perseroan. Karena itu risiko tidak boleh diabaikan dan harus dikelola secara terintegrasi,optimal,
dan berkesinambungan, sebagai bagian yang tak terpisahkan daripraktik tata kelola yang baik atas
korporasi.
Langkah-langkah yang telah diambil oleh Perseroan dalam mengelola risiko yang mungkin timbul, baik
risiko yang timbul dari akibat operasional, risiko SDM, maupun risiko bisnis perhiasan adalah sebagai
berikut:
a.

Operasional

Keamanan
Keamanan untuk menjaga bahan baku emas dan logam lainnya menjadi faktor penting dalam
kelancaran usaha Perseroan selaku pelaku usaha di industri perhiasan emas. Kehilangan bahan baku
dan/atau tercurinya barang jadi perhiasan emas akan memengaruhi terhambatnya proses produksi dan
mendatangkan kerugian signifikanbagi Perseroan. Untuk menanggulangi risiko tersebut, Perseroan
menerapkan sistem manajemen keamanan persediaan bahan baku dan barang jadi dengan pemasangan
CCTV 24 jam di ruangan penyimpanan/brankas, polisi yang berjaga di area pabrik dan/atau tempat
penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Perseroan juga melakukan rekruitmen karyawan pabrik
yang berasal dari wilayah sekitar pabrik agar turut menjaga keamanan bahan baku dan barang jadi.
Persaingan Usaha
Minimnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perhiasan emas menimbulkan
persaingan usaha yang kompetitif. Hal yang menimbulkan persaingan di antara sesama perusahaan
manufaktur perhiasan emas adalah persaingan harga, desain, kualitas produk. Perseroan memiliki
potensi kehilangan pangsa pasar apabila tidak dapat bersaing yang berdampak pada penurunan
pendapatan Perseroan.
Perseroan berupaya secara berkesinambungan untuk menghasilkan produk perhiasan emas
dengan desain terkini yang sesuai dengan selera masyarakat, berkualitas tinggi dengan harga yang
terjangkau. Perseroan juga menjalin hubungan baik dengan para distributor dan/atau toko emas untuk
mempertahankan pangsa pasarnya.
Ketertinggalan Teknologi
Dengan adanya perkembangan teknologi dunia yang sangat pesat, ketertinggalan teknologi merupakan
salah satu risiko Perseroan dan dapat merugikan Perseroan. Untuk mengelola risiko tersebut,
Perseroan berencana untuk memadukan usahanya dengan sistem teknologi yang handal. Perseroan
akan menggunakan teknologi e-commerce untuk meningkatkan pelayanan kepada rekan-rekan usaha.
Terutama dalam hal pemesanan dan desain. SOP yang memadai dari proses produksi hingga penjualan.
Ketergantungan Terhadap Distributor dan/atau Toko Emas Rekanan
Sebagian besar penjualan emas Perseroan masih terdapat dari distribusi eksternal Perseroan.
Penurunan pesanan dari saluran distribusi eksternal akan memengaruhi pendapatan Perseroan.
Perseroan menerapkan peraturan bahwa kontribusi masing-masing distributor dan/atau toko emas
terhadap pendapatan Perseroan tidak lebih dari 4%. Selain itu, Perseroan mulai mengupayakan untuk
menjual produknya melalui saluran distribusi internal seperti salah satunya memperbanyak jumlah toko
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emas milik Perseroan serta mulai menerapkan sistem bisnis waralaba untuk pembukaan toko emas
Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan mengurangi risiko ketergantungan terhadap distributor
dan/atau toko emas eksternal.
b.

Keuangan

Kebutuhan modal kerja yang relatif tinggi
Mengingat karakter bisnis Perseroan yang melibatkan nilai persediaan yang sangat tinggi baik berupa
barang jadi maupun bahan baku; serta kebijakan pembayaran dari pelanggan yang bisa mencapai
90 hari dimana hal ini berkebalikan dengan sistem pembelian bahan baku dan bahan pembantu dari
pemasok yang mensyaratkan transaksi tunai, maka Perseroan senantiasa diharapkan untuk melakukan
analisa likuiditas untuk tetap dapat menjalankan kegiatan usahanya.
Alternatif pendanaan dari eksternal, semisal dari perbankan atau pendanaan melalui pasar modal
menjadi faktor krusial untuk selalu dimiliki oleh Perseroan.
Kegagalan Pembayaran oleh Pelanggan
Perseroan memiliki metode pembayaran kepada konsumen wholesaler maksimal selama tiga bulan.
Risiko pembayaran kepada konsumen dapat menyebabkan kerugian yang banyak bagi perusahaan
jika pembayaran dari konsumen tidak terjadi. Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengurangi
dampak yang timbul dari risiko keterlambatan maupun kegagalan pembayaran oleh pelanggan adalah
meminta uang muka dan mengirim produk senilai uang muka atau deposit.
Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing
Seluruh pendapatan dan beban-beban operasional Perseroan adalah dalam denominasi Rupiah,
sehingga Perseroan tidak terpapar risiko langsung terkait dengan fluktuasi kurs mata uang asing. Salah
satu risiko material dari fluktuasi kurs mata uang asing yang mungkin timbul secara langsung adalah
jika Perseroan melakukan pembelian peralatan produksi yang harus diimpor dari luar negeri.
Namun, emas yang menjadi bahan baku utama produk Perseroan secara tidak langsung terpapar
dengan risiko fluktuasi kurs mata uang asing, dimana nilai tukar USD terhadap IDR dapat memengaruhi
nilai jual emas. Selain itu, fluktuasi harga emas di pasar global juga secara tidak langsung akan
memengaruhi nilai penjualan Perseroan, dimana harga jual produk Perseroan akan mengacu kepada
nilai jual emas di pasar global. Kedua faktor tersebut, nilai tukar USD/IDR dan harga pasar emas, dapat
secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memengaruhi kondisi keuangan Perseroan.
Fluktuasi Suku Bunga Acuan Pinjaman
Perseroan saat ini menggunakan fasilitas kredit dari perbankan, dimana tingkat suku bunga yang
dikenakan kepada Perseroan bersifat fixed dan telah ditentukan di awal perjanjian, namun memiliki
kemungkinan untuk disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan bank. Dengan demikian, suku bunga
kredit Perseroan memiliki kemungkinan untuk disesuaikan dengan berbagai faktor, diantaranya adalah
kepatuhan covenant, kondisi pasar, dan suku bunga acuan pinjaman yang ditentukan oleh bank sentral.
Jika bank sentral memutuskan untuk meningkatkan suku bunga acuan yang diikuti dengan kebijakan
dari kreditur, maka Perseroan memiliki kemungkinan untuk mendapatkan tambahan beban keuangan.
Perseroan selalu berupaya untuk menjaga agar kepatuhan terhadap covenant dan jangka waktu
pembayaran bunga dan pokok tidak melanggar ketentuan yang telah disepakati, sehingga memperkecil
kemungkinan penalti dari pihak kreditur berupa kenaikan bunga kredit atau sanksi administrasi
lainnya. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk membina hubungan baik dengan pihak kreditur
untuk meminimalisasi kesalahpahaman selama umur kredit. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing, sehingga tidak diperlukan lindung nilai atas
pinjaman-pinjaman Perseroan.

51

c.

Sumber Daya Manusia

Dalam industri perhiasan emas, sumber daya manusia mempunyai peran penting dalam kegiatan usaha
Perseroan. Karena keterbatasannya jumlah SDM kompeten di industri ini di Indonesia, Perseroan
mempunyai cara untuk mengelola risiko sumber daya manusia. Perseroan telah mempersiapkan SDM
sedini mungkin melalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga SDM tersebut sudah siap
ketika dibutuhkan. Perseroan juga mengupayakan untuk menjaga dan mengembangkan SDM yang
kompeten dan meminimkan jumlah karyawan yang keluar dari Perseroan.
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VI. FAKTOR RISIKO
Investasi dalam Saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Calon investor harus mempertimbangkan
dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang terkandung dalam
Prospektus ini, sebelum melakukan investasi dalam saham Perseroan. Risiko yang ditetapkan di bawah
ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin
berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin
di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan
dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan calon investor
mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.
Risiko-risiko yang akan 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 Terkait Kegiatan Usaha Perseroan
1.

Risiko Kebakaran, Kecelakaan dan Bencana Lain
Suatu kebakaran, kecelakaan, atau bencana lainnya dapat mengakibatkan kerusakan yang
signifikan pada pabrik dan fasilitas produksi Perseroan. Jika terjadi kebakaran, kecelakaan, bencana
lain di pabrik beserta fasilitas produksi di dalamnya akan mengakibatkan terhentinya proses
produksi dan membutuhkan waktu untuk pemulihan (pembangunan pabrik, pengadaan mesin
dan fasilitas produksi lainnya) termasuk hilangnya potensi pendapatan selama periode tersebut
dan memunculkan potensi berpindahnya pelanggan ke produsen lain. Sehingga hal ini dapat
memberikan dampak yangmaterial terhadap hasil operasional dan kinerja keuangan Perseroan.
Untuk mengantisipasi dampak material dari adanya kebakaran dan/atau kejadian lain di luar
kendali Perseroan tersebut, Perseroan mengasuransikan pabrik dan/atau aset produktif material
Perseroan.

2.

Risiko Kehilangan / Pemogokan Tenaga Kerja
Dalam menjalankan kegiatan produksi, Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang
cukup. Tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi perhiasan emas memiliki ketrampilan khusus
dan tidak mudah untuk menemukan penggantinya. Kehilangan tenaga kerja yang terampil ini
akan memengaruhi daya saing Perseroan di industri manufaktur perhiasan emas. Apabila terjadi
pemogokan tenaga kerja secara massal, akan berpotensi untuk mengganggu jalannya proses
produksi dan berdampak pada tidak terpenuhinya target produksi.
Upaya yang dilakukan Perseroan dalam memitigasi risiko ini adalah dengan memberikan gaji,
insentif, fasilitas yang wajar sehingga tenaga kerja akan merasa puas dan tidak akan melakukan
pemogokan. Perseroan juga memperhitungkan komponen inflasi pada proyeksi kenaikan upah
tenaga kerja.

3.

Risiko Kerusakan Mesin Produksi
Mesin produksi merupakan salah satu kunci vital suksesnya kegiatan produksi Perseroan.
Rusaknya mesin produksi akan menghambatnya jalannya proses produksi dan berdampak pada
kinerja Perseroan. Di sisi lainnya, penerapan teknologi mesin terbaru memengaruhi efektivitas dan
efisiensi jalannya proses produksi. Teknologi mesin yang tidak update menjadikan Perseroan tidak
kompetitif dalam hal daya saing kualitas produk maupun biaya produksi.
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Dalam hal kerusakan mesin terjadi, Perseroan mengandalkan tenaga ahli sendiri dan/atau
menghubungi tenaga ahli luar untuk mereparasi mesin tersebut sesegera mungkin sehingga tidak
mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Perseroan juga selalu berupaya mengadopsi
teknologi mesin terbaru untuk kegiatan produksi perhiasan emas Perseroan. Hal ini sejalan dengan
upaya Perseroan untuk secara berkesinambungan menghasilkan produk yang berkualitas dan
berdaya saing untuk memenangkan dan mempertahankan kepercayaan pelanggannya selama ini.
4.

Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Kompeten
Dalam industri manufaktur perhiasan emas, diperlukan kesediaan tenaga terampil yang mampu
merencanakan dalam hal desain perhiasan, memproduksi dan menjaga kualitas produk jadi.
Jumlah SDM kompeten di industri ini di Indonesia terbatas karena tidak banyaknya perusahaan
manufaktur perhiasan emas yang beroperasi di Indonesia.
Perseroan mengelola risiko keterbatasan SDM dengan cara:
•
Menyiapkan SDMmelalui pelatihan-pelatihan terhadap karyawan sehingga saat diperlukan,
SDM tersebut sudah siap.
•
Dengan upaya terbaiknya memantain SDM yang kompeten dan meminimalkan jumlah SDM
yang keluar dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang handal.

5.

Risiko Persaingan Usaha
Di Indonesia, jumlah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan
perhiasan emas sangatlah terbatas sehingga menimbulkan persaingan usaha yang intens. Hal
yang menimbulkan persaingan di antara sesama perusahaan manufaktur perhiasan emas adalah
persaingandesain, kualitas produk dan pelayanan. Perseroan memiliki potensi kehilangan pangsa
pasar apabila tidak dapat bersaing yang berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.
Perseroan berupaya secara berkesinambungan untuk menghasilkan produk perhiasan emas
dengan desain terkini yang sesuai dengan selera masyarakat, berkualitas tinggi dengan harga
yang terjangkau. Perseroan juga menjalin hubungan baik dengan para distributor dan/atau toko
emas untuk mempertahankan pangsa pasarnya.

6.

Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan perhiasan emas,
harga bahan baku emas dan logam lainnya menjadi hal yang patut diperhatikan karena sekitar
90% dari biaya produksi perhiasan emas berasal dari biaya bahan baku. Kenaikan / penurunan
harga bahan baku akan memengaruhi harga jual perhiasan emas dan berdampak pada kenaikan
/ penurunan permintaan dari para pelanggan. Sehingga kenaikan / penurunan volume penjualan
produk Perseroan turut dipengaruhi oleh harga bahan baku.
Perseroan mengetahui bahwa fluktuasi harga bahan baku emas dan logam lainnya di luar kendali
Perseroan. Sebagai upaya Perseroan untuk mempertahankan volume penjualan adalahdengan
mengedepankan kualitas produk dan desain produk perhiasan yang kreatif dan terkini serta
memproduksi produk dengan kadar yang bervariasi dari kadar rendah 300 sampai dengan kadar
tinggi 750.

7.

Risiko Kegagalan Pembayaran Oleh Pelanggan
Perusahaan yang bergerak di industri manufaktur perhiasan emas membutuhkan modal kerja yang
tinggi agar paling tidak dapat menutupi biaya produksinya. Sehingga, penundaan dan kegagalan
pembayaran produk dari pelanggan dapat berpengaruh negatif terhadap perputaran modal kerja
Perseroan.
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Perseroan membeli seluruh bahan bakunya secara tunai kepada pemasok dan sebaliknya Perseroan
memfasilitasi sistem piutang kepada para distributor, toko emas dengan jangka waktu yang telah
disepakati antara kedua belah pihak. Dengan kondisi tersebut, keterlambatan pembayaran atau
tidak adanya pembayaran dari pelanggan akan berpengaruh negatif terhadap arus kas operasional
Perseroan.
Upaya yang dilakukan oleh Perseroan untuk mengurangi dampak yang timbul dari risiko
keterlambatan maupun kegagalan pembayaran oleh pelanggan adalah Perseroan secara aktif
mengelola profil pelanggan dalam hal diversifikasi pelanggan dan membatasi jumlah pesanan dari
masing-masing pelanggan wholesaler dan ritel.
8.

Risiko Pengadaan Bahan Baku
Sebagai produsen penghasil perhiasan emas, Perseroan membutuhkan kecukupan dalam hal
pasokan bahan baku emas dan logam lainnya serta pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi.
Pengadaan bahan baku menjadi salah satu kunci penting suksesnya kegiatan produksi Perseroan.
Upaya yang dilakukan Perseroan untuk mengatasi risiko pengadaan bahan baku adalah melakukan
pembelian bahan baku dari pemasok terpercaya yang telah bekerja sama dengan Perseroan
selama bertahun-tahun. Perseroan membeli bahan baku dari beberapa pemasok, toko emas dan
menerima pembayaran produk dalam bentuk emas murni, perhiasan rusak atau logam emas dalam
beragam bentuk.

9.

Risiko Kebijakan Perpajakan Untuk Produk Jadi
Produk perhiasan emas merupakan barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan
menjadi beban Perseroan. Sehingga, kenaikan dan/atau penurunan PPN akan turut memengaruhi
kinerja keuangan Perseroan.
Tingkat penentuan PPN bagi produk perhiasan emas juga menjadi salah satu faktor penentu industri
manufaktur dan perdagangan perhiasan emas. Perseroan meyakini bahwa dalam hal terjadinya
peningkatan pajak, maka Perseroan akan secara langsung membebankan kenaikan pajak tersebut
kepada pelanggan melalui penyesuaian harga jual.

10. Risiko Kegagalan Emiten Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan
Kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dalam
industrinya dapat menimbulkan sanksi baik berupa denda atau tuntutan hukum yang dapat
memengaruhi reputasi dan berujung pada terganggunya aktivitas operasionalnya dan kondisi
keuangan Perseroan.
Perseroan selalu berupaya mentaati setiap peraturan perundangan-perundangan yang terkait
dengan aktivitas operasional Perseroan agar kelangsungan bisnis Perseroan dapat terjaga.
11. Risiko Keamanan Bahan Baku dan Barang Jadi
Sebagai produsen perhiasan emas, keamanan bahan baku emas dan logam lainnya menjadi faktor
penting dalam kelancaran proses produksi Perseroan. Kehilangan bahan baku akan memengaruhi
terhambatnya proses produksi dan mendatangkan kerugian materiil bagi Perseroan. Demikian
pula, kehilangan dan/atau tercurinya barang jadi perhiasan emas akan menimbulkan kerugian
signifikan bagi Perseroan.
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Perseroan menerapkan sistem manajemen keamanan persediaan bahan baku dan barang jadi
dengan pemasangan CCTV 24 jam di ruangan penyimpanan/brankas, petugas keamanan yang
berjaga di area pabrik dan/atau tempat penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Perseroan juga
melakukan rekruitmen karyawan pabrik yang berasal dari wilayah sekitar pabrik agar turut menjaga
keamanan bahan baku dan barang jadi.
12. Risiko Ketergantungan terhadap Wholesaler dan/atau Toko emas
Dalam distribusi produk perhiasan emas, Perseroan masih sebagian besar tergantung pada saluran
distribusi eksternal melalui jalur wholesaler dan/atau toko emas sehingga penurunan pesanan dari
saluran distribusi eksternal akan memengaruhi pendapatan Perseroan.
Kontribusi masing-masing wholesaler dan/atau toko emas terhadap pendapatan Perseroan tidak
ada yang melebihi 4% dari total penjualan. Selanjutnya, Perseroan mulai mengupayakan untuk
menjual produknya melalui saluran distribusi internal seperti salah satunya memperbanyak jumlah
toko emas milik Perseroan serta mulai menerapkan sistem bisnis waralaba untuk pembukaan
toko emas Perseroan. Sehingga, saluran distribusi internal ke depannya dapat berkontribusi lebih
banyak terhadap pendapatan Perseroan.
13. Risiko Pendanaan
Perseroan mungkin tidak mampu untuk memperoleh pendanaan, tidak diperpanjang atau dapat
diperpanjang namun memiliki pembatasan-pembatasan yang tidak menguntungkan Perseroan
di masa mendatang baik untuk mendanai kegiatan operasionalnya maupun untukinvestasi
baru,perkiraan belanja modal dan kebutuhan modal kerja. Pendanaan yang diperoleh Perseroan
dapat mengandung pembatasan-pembatasan yang dapat membatasi operasional Perseroannya
seperti:
•
membatasi kemampuannya membayarkan dividen atau mewajibkannya untuk meminta
persetujuan atas pembayaran dividen;
•
meningkatkan kerentanannya terhadap kondisi ekonomi dan industri yang secara umum
merugikan;
•
membatasi kemampuannya menjalankan rencana pertumbuhannya;
•
mewajibkannya untuk menyisihkan sebagian besar dari arus kasnya dari kegiatan operasional
untuk pembayaran hutangnya, dan dengan demikian mengurangi ketersediaan arus kasnya
untuk mendanai belanja modal, kewajiban modal kerja dan tujuan perusahaan umum lainnya;
dan membatasi fleksibilitasnya dalam merencanakan, atau menanggapi terhadap, perubahan
usaha dan industrinya.
Apabila Perseroan tidak mampu untuk memperoleh pendanaan dengan persyaratan yang
menguntungkan bagi Perseroan maka hal tersebut dapat berdampak material terhadap kegiatan
usaha Perseroan, kondisi keuangan, profitabilitas, hasil operasional dan kemampuannya untuk
melaksanakan strategi pertumbuhannya.
14. Risiko Desain
Desain perhiasan emas menjadi salah satu faktor pembeda antar perusahaan manufaktur
perhiasan emas. Trend dan preferensi konsumen yang terus berubah dari waktu ke waktu
menjadikan Perseroan juga harus selalu up to date dengan perubahan tersebut untuk mampu terus
bersaing di industri ini dan memenangkan pasar. Desain yang tidak up to date dan tidak mampu
menyesuaikan dengan perubahan selera konsumen masa kini akan mengakibatkan tidak lakunya
produk Perseroan sehingga dapat berakibat buruk pada kinerja Perseroan.
Perusahaan memiliki tim desain yang handal dan mumpuni dan terbukti mampu menghasilkan
desain produk terkini yang sesuai dengan preferensi masyarat. Tim desain Perseroan juga
melakukan riset internal bersumber dari website dan laporan penelitian mengenai proyeksi trend
perhiasan emas serta riset eksternal dari tim pemasaran yang bersumber dari ide maupun opini
para konsumen di toko emas ritel.
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15. Risiko Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan
Sebagian besar kegiatan produksi Perseroan berasal dari order dari para pelanggan seperti
distributor dan/atau toko emas. Sehingga, ketepatan waktu pengantaran pesanan kepada para
pelanggan menjadi salah satu faktor penting kepercayaan dalam memperoleh pesanan berulang di
waktu berikutnya. Ketidaktepatan waktu pengantaran pesanan dapat berdampak pada penurunan
kepercayaan pelanggan dan berpengaruh pada penurunan pendapatan Perseroan.
Dengan mengerahkan sumber daya (manusia, alat dan keuangan) dan menciptakan metode kerja
yang bisa mempercepat proses produksi, Perseroan berupaya untuk menjaga ketepatan waktu
penyelesaian pesanan para pelanggan.
16. Risiko Perubahan Teknologi
Perubahan teknologi terkait proses produksi, desain dan penjualan dapat memengaruhi daya saing
perusahaan yang dapat berdampak pada kinerja Perseroan. Efisiensi produksi, kecepatan lahirnya
desain baru serta perkembangan informasi teknologi menjadi beberapa faktor utama yang dapat
meningkatkan daya saing Perseroan di industrinya.
Untuk menjadi perusahaan yang berdaya saing tinggi, Perseroan berusaha untuk mengadopsi dan
mengimplementasi teknologi terbaru baik untuk kegiatan produksi, distribusi dan/ataupun desain.
Hal ini sudah mulai diterapkan oleh Perseroan dengan mengembangkan platform e-commerce
untuk para wholesaler dan ritel agar desain produk terbaru dari Perseroan langsung dapat diketahui
oleh para pelanggan tanpa harus melalui pengantaran desain produk yang memakan waktu.
17. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
Adanya tuntutan atau gugatan hukum dari pihak ketiga dapat menyebabkan gangguan pada
kegiatan operasional Perseroan serta menimbulkan denda atau hukuman bagi Perseroan yang
akan berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.
Sebagai perusahaan yang bergerak pada bisnis yang berlandaskan pada kepercayaan dengan
para pemasok dan pelanggan, Perseroan berusaha untuk selalu membina hubungan baik dan
menjaga kepercayaan para pihak. Sehingga risiko tuntutan atau gugatan hukum ke depannya
dapat diminimalkan bahkan ditiadakan.
B. Risiko Terkait Investasi pada Saham Perseroan
1.

Kondisi pasar modal Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan
dan belum adanya pasar untuk saham Perseroan sebelum penawaran ini juga dapat
menyebabkan tidak likuidnya saham Perseroan
Perseroan telah mengajukan permohonan pencatatan saham kepada BEI. Saat ini belum ada
pasar untuk saham Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan
berkembang atau, apabila pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa
saham Perseroan akan likuid. Pasar Modal Indonesia memiliki karakteristik tingkat likuiditas yang
lebih rendah dan lebih berfluktuasi serta memiliki standar pelaporan yang berbeda dibandingkan
pasar modal di negara-negara maju.Oleh karena itu, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah
pasar perdagangan untuk saham Perseroan akan terbentuk atau apakah pasar tersebut akan likuid
atau tidak.
Selain itu, dapat terjadi keterlambatan pada kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan
perdagangan di BEI. Dalam kondisi seperti ini, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa para
pemegang saham Perseroan dapat melakukan penjualan saham Perseroan pada harga tertentu
atau pada waktu yang diinginkan pemegang saham pada pasar yang lebih likuid.
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2.

Harga saham Perseroan dapat mengalami fluktuasi
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat mengalami fluktuasi
dan dapat diperdagangkan pada harga yang jauh di bawah Harga Penawaran. Hal ini bergantung
pada beberapa faktor, termasuk:
•
Persepsi atas prospek bisnis dan operasi yang dijalankan Perseroan;
•
Perubahan dalam perekonomian, sosial, politik maupun kondisi pasar di Indonesia;
•
Perbedaan antara hasil aktual keuangan dan operasional Perseroan dengan hasil yang
diharapkan oleh investor dan analis;
•
Perubahan rekomendasi atau persepsi analis atas Perseroan atau Indonesia;
•
Penjualan saham oleh Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
•
Pengumuman oleh Perseroan mengenai rencana akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau
divestasi yang signifikan;
•
Perubahan harga saham dari perusahaan-perusahaan asing (khususnya di Asia) dan
perusahaan-perusahaan di negara-negara berkembang;
•
Keterlibatan Perseroan dalam kasus hukum; dan/atau
Fluktuasi harga pasar saham di pasar modal.

3.

Risiko peringkat utang Indonesia dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat berdampak
negatif bagiharga pasar dari saham yang ditawarkan
Saat ini, obligasi jangka panjang Indonesia dalam mata uang asing mendapatkan peringkat
“Baa3 (stable)” oleh Moody’s, “BB+ (positif)” dari Standard & Poor’s, dan “BBB- (stable) dari Fitch.
Peringkat ini mencerminkan sebuah penilaian terhadap kapasitas keuangan Pemerintah secara
keseluruhan dalam membayar kewajibannya dan kemampuan atau kesediaannya untuk memenuhi
komitmen keuangannya saat jatuh tempo. Meskipun tren belakangan ini menunjukkan peringkat
surat utang Pemerintah (sovereign rating) selama ini positif, tidak ada jaminan yang dapat diberikan
bahwa Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch atau lembaga pemeringkatan lain tidak akan menurunkan
peringkat utang Pemerintah atau peringkat perusahaan-perusahaan di Indonesia secara umum di
masa mendatang. Lembaga pemeringkatan ini di masa lalu pernah menurunkan peringkat surat
utang Pemerintah dan peringkat utang dari berbagai instrument utang Pemerintah dan sejumlah
besar perusahaan keuangan dan perusahaan lain di Indonesia. Setiap penurunan tersebut dapat
berdampak merugikan terhadap likuiditas pasar keuangan Indonesia, kemampuan Perseroan dan
perusahaan Indonesia, termasuk Perseroan, untuk mencari pendanaan tambahan dan tingkat
bunga dan syarat komersial yang tersedia atas pendanaan tersebut. Hal ini dapat berdampak
negatif harga pasar saham yang ditawarkan.

4.

Kepentingan pemegang saham pengendali Perseroan dapat bertentangan dengan
kepentingan calon investor
Pemegang saham pengendali telah dan akan tetap memiliki kendali atas Perseroan, yang meliputi
kendali untuk:
•
Menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
•
Memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan Perseroan;
•
Memilih sebagian besar Direktur dan Dewan Komisaris; dan
•
Menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari
pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan direktur,
komisaris atau pemegang saham utama (yang memiliki 20% atau lebih hak suara) yang memiliki
benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberikan suara berdasarkan peraturan OJK),
termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.
Sepanjang tidak bertentangan dan telah dipenuhinya persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur
dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan OJK, pemegang
saham pengendali dapat membuat Perseroan untuk melakukan hal yang tidak atau dapat
bertentangan dengan kepentingan Perseroan atau pemegang saham lain, yang akan menempatkan
pemegang saham Perseroan lainnya pada posisi yang tidak diuntungkan.
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5.

Perseroan mungkin tidak dapat membagikan dividen
Kemampuan Perseroan untuk mengumumkan pembagian dividen sehubungan dengan saham
Perseroan yang ditawarkan akan bergantung pada kinerja keuangan Perseroan di masa depan,
yang juga bergantung pada keberhasilan implementasi strategi pertumbuhan Perseroan; pada
faktor kompetisi, peraturan, teknis, lingkungan dan faktor-faktor lainnya; pada kondisi ekonomi
secara umum; serta pada faktor-faktor tertentu yang terdapat pada industri manufaktur emas
seperti pergerakan harga bahan baku emas yang di luar kendali Perseroan. Apabila Perseroan
membukukan kerugian atas hasil kinerja operasionalnya dalam laporan keuangan Perseroan,
maka hal ini dapat menjadi alasan untuk tidak membagikan dividen.

6.

Risiko terkait penerbitan saham atau surat berharga bersifat ekuitas lainnya
Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan,
Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan
efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam
hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang
saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan
modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang
ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam
penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu dimana akan mengharuskan
setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu,
terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase
kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk
berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

C. Risiko Usaha Yang Berhubungan Dengan Kondisi di Indonesia
1.

Kondisi Perekonomian Makro
Perseroan menghasilkan produk yang merupakan barang kebutuhan tersier yaitu berfungsi sebagai
perhiasan dan investasi. Kondisi perekenomian makro atau global akan memengaruhi harga
komoditas emas dimana juga akan memengaruhi harga jual produk Perseroan. Perekonomian
makro yang kondusif akan meningkatkan daya beli masyarakat akan produk Perseroan.
Seluruh pendapatan Perseroan secara historis diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan
Perseroan mengantisipasi akan terus memperoleh pendapatannya dalam jumlah yang substansial
dari Indonesia. Pasar berkembang seperti Indonesia secara historis ditandai oleh volatilitas yang
signifikan, kondisi politik, sosial dan ekonomi yang berbeda  secara signifikan dari kondisi negara
maju. Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas
dan kondisi keuangan meliputi:
•
Ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
•
Volatilitas nilai tukar mata uang
•
aksi perang, terorisme dan konflik sipil
•
intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
•
perubahan peraturan , perpajakan dan struktur hukum.
•
kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
•
biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
•
tindakan pemerintah yang tidak konsisten atau tidak mendasar
•
kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
•
pengambilan aset
Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari
waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum
dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu
risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap
kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.
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2.

Perubahan Kurs Valuta Asing
Perubahan kurs valuta asing dapat memengaruhi harga komoditas emas yang merupakan
komponen bahan baku utama produk Perseroan. Perseroan mengacu pada harga komoditas emas
di pasar global yang berdenominasi USD. Dengan mengasumsikan harga komoditas emas bernilai
sama dalam USD, maka pelemahan mata uang Rupiah terhadap USD akan menaikkan harga jual
produk Perseroan dan sebaliknya penguatan mata uang Rupiah terhadap USD akan menurunkan
harga jual produk Perseroan. Perubahan kurs valuta asing tidak menimbulkan keuntungan dan/
atau kerugian akibat perubahan kurs bagi aktivitas operasional Perseroan. Hal ini disebabkan oleh
pendapatan Perseroan diterima 100% dalam mata uang Rupiah.

3.

Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah akan berpengaruh secara langsung atau tidak langsung terhadap daya
saing produk Perseroan di industrinya. Kebijakan pemerintah dapat berdampak pada pembatasan
aktivitas operasional, kalahnya daya saing produk Perseroan dibandingkan dengan produk impor,
peningkatan atau penurunan harga bahan baku maupun produk Perseroan yang akan memengaruhi
kinerja keuangan Perseroan.

4.

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Terkait dengan Bidang
Usaha
Dalam menjalankan proses produksinya, kegiatan pemasaran dan distribusi produk-produknya,
Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan
tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, lingkungan, kesehatan,
ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang
berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, penetapan harga, serta pajak.
Meskipun Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah mematuhi seluruh
peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya
atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau
pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan dapat
dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman atau penarikan produk serta sanksi-sanksi
pidana lainnya.
Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan
dalam hubungan industrial, yang mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan
operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.
Kegiatan usaha Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan
Perseroan dalam melaksanakan, menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh
Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya
dapat memengaruhi kinerja Perseroan.

5.

Ketentuan Negara Lain / Peraturan Internasional
Ketentuan negara lain atau peraturan internasional yang terkait dengan kebijakan pada pengenaan
biaya masuk pada bahan baku produk perhiasan atau pungutan ekspor pada produk perhiasan
tentunya dapat memengaruhi daya saing produk Perseroan baik di dalam negeri atau di pasar
ekspor nantinya pada saat Perseroan sudah melakukan penjualan produk perhiasan secara ekspor.
Saat ini, Perseroan belum melakukan impor bahan baku maupun ekspor produk perhiasan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH
RISIKO USAHA MATERIAL YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN
USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN
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VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil
usaha Perseroan yang belum diungkapkan di Laporan Auditor Independen tertanggal 27 April 2017
atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
yang tercantum dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata,
Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member of PKF International) dengan pendapat wajar
tanpa pengecualian. Laporan audit tersebut mencantumkan paragraf hal-hal lain sehubungan dengan
tujuan pelaksanaan audit. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Michell Suharli, CPA (Rekan pada
Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan) dengan Registrasi
Akuntan Publik No. AP. 0995.
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VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN
USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
USAHA
1.

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Bandung, adalah suatu perseroan
terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. Hartadinata Abadi No. 11 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat dihadapan
Mayasari Soegiharto,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, dan telah sah menjadi badan hukum sejak
tanggal 15 Juli 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik
Indonesia nomor C-17631.HT.01.01.TH 2004 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan 392/BH.10.24/
IV/2005 tanggal 20 April 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47,
Tambahan No.6135 tanggal 14 Juni 2005 (”Akta Pendirian”).
Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal Akta
Pendirian, yang mana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir berdasarkan :
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang sama
dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No.36 tanggal 13 Maret 2017 dibuat di hadapan
Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam
database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran DasarNo. AHU-0006270.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 14 Maret
2017telah diberitahukan, diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroan No. AHU-AH.01.03-0117782 tanggal 14 Maret 2017, dan juga telah diberitahukan, diterima
dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Jendral Administrasi Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan
dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0117783
tanggal 14 Maret 2017.
Akta No. 36/2017 memuat tentang:
Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 tentang Modal;
Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan, anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah berdasarkan
Akta No. 36 tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta,
yang isinya antara lain sehubungan :
1.
2.
3.
4.

Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan;
Persetujuan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama, selanjutnya
mengangkat anggota Direksi dan dewan Komisaris Perseroan yang Baru untuk jangka waktu 5
(lima) tahun ke depan;
Persetujuan Perubahan Status Perseroan dari Perseroan Tertutup menajdi Terbuka atau disingkat
“Tbk” melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perseroan dan selanjutnya nama
Perseroan menjadi PT Hartadinata Abadi, Tbk;
Persetujuan Melakukan Penawaran Umum Saham (Initial Public Offering/IPO) Perseroan melalui
saham baru dari dalam simpanan (pertopel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 (satu
miliar lima ratus juta) saham;
a. Persetujuan melakukan program kepemilikan saham Perseroan dan karyawan melalui
pemberian hak opsi kepada karyawan melalui Employee Stock Allocation “ESA” sebanyak-
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5.

banyaknya 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum,
dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dan Persetujuan Dewan
Komisaris untuk menetapkan Program Employee Stock Allocation “ESA” dilakukan oleh
Dewan Komisaris dan pelaksanaanya Program Employee Stock Allocation “ESA” dilakukan
oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaanya mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan
kepada Rapat umum Pemegang Saham serta memberikan kuasa kepada Dewan komisaris
Perseroan untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan sehubungan
dengan Employee Stock Allocation “ESA” Perseroan.
Menyetujui perubuhan 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 Perusahaan Terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan
(a) peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang
Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik lampiran keputusan
ketua bapepam & LK Nomor Kep-179 BL/2008 tanggal 14-05-2008, (b) 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.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Jl. Kopo Sayati No. 163-165, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Perseroan memiliki 4 unit pabrik yang berlokasi di daerah Sukamenak, Kopo Sayati dan Sapphire.
Pabrik yang berlokasi di Sapphire merupakan aset yang material yang dibangun oleh Perseroan pada
tahun 2014 dan beroperasi pada tahun 2015 dan merupakan penambahan sarana produksi yang
penting atau penggunaan teknologi baru yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.
Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perseroan bergerak dalam bidang usaha perindustrian dan
perdagangan.
Maksud dan tujuan Perseroan adalah bergerak di bidang usaha perindustrian yaitu menjalankan usaha
di bidang industri perhiasan dan aksesoris kecantikan, meliputi pembuatan perhiasan kalung, gelang,
anting-anting, bros dan kegiatan usaha terkait.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :
Usaha Perdagangan:
Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
Ekspor dan impor, meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal dan
interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain;
Perdagangan besar lokal, meliputi perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta lokal
dan interinsulair, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor;
Bertindak sebagai grossier, suplier, leveransier, waralaba dan commision house, serta kegiatan
usaha terkait;
Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan lain,
baik dalam maupun luar negeri, antara lain:
Ekspor, impor dan perdagangan perhiasan dan aksesoris.
Kegiatan Usaha Penunjang
Menjalankan usaha di bidang jasa, yang meliputi jasa konsultasi di bidang desain perhiasan dan
aksesoris, serta kegiatan usaha terkait.
Ketentuan hukum, kebijakan pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup yang mungkin
berdampak material terhadap penggunaan aset Perseroan dan biaya yang dikeluarkan Perseroan adalah
tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup oleh Perseroan. Lebih lanjut, sampai dengan tanggal
Prospektus ini diterbitkan, izin lingkungan Perseroan sedang dalam proses pengurusan berdasarkan
Tanda Terima untuk pengurusan izin lingkungan untuk Pabrik Kopo Sayati, Pabrik Sapphire, Pabrik
Sukamenak yang seluruhnya tertanggal 12 April 2017 dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Bandung.
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Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan
Pada tahun 2015, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan/atau susunan pemegang saham
Perseroan. Dengan demikian perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan
pada tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tahun 2016
Berdasarkan Akta No.8, tanggal 23 Juni 2016, dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris
di Kabupaten Bandung, yang berisi persetujuan pemegang saham Perseroan untuk memperbesar
dan menambah modal ditempatkan dan modal disetor yang awalnya Rp5.000.000.000,- menjadi
sebesar Rp20.000.000.000,- dengan memasukan uang tunai sebesar Rp15.000.000.000,-. Setelah
dilaksanakannya peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, maka
struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Saham
Nilai (Rp)
40.000
20.000.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
1.
Ferriyady Hartadinata
2.
Kang Hartadinata
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

36.000
4.000
40.000
-

18.000.000.000
2.000.000.000
20.000.000.000
-

%

90,00
10,00
100,00

Tahun 2017
Berdasarkan Akta No. 3, tanggal 9 Januari 2017, dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris di
Kabupaten Bandung, yang berisi persetujuan pengalihan sebagian saham milik Kang Hartadinata
sebanyak 2.000 saham kepada Fendy Wijaya, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Saham
Nilai (Rp)
40.000
20.000.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Ferriyady Hartadinata
Kang Hartadinata
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

36.000
2.000
2.000
40.000
-

18.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
20.000.000.000
-

%

90,00
5,00
5,00
100,00

Tahun 2017
Berdasarkan Akta No.12, tanggal 19 Januari 2017, dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris
di Kabupaten Bandung, yang berisi persetujuan pengalihan seluruh saham milik Ferriyady Hartadinata
sebanyak 36.000 dan Kang Hartadinata sebanyak 2.000 saham kepada PT Terang Anugrah Abadi,
maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Saham
Nilai (Rp)
40.000
20.000.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Terang Anugrah Abadi
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

38.000
2.000
40.000
-
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19.000.000.000
1.000.000.000
20.000.000.000
-

%

95,00
5,00
100,00

Tahun 2017
Berdasarkan Akta No.17, tanggal 27 Januari 2017, dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H.,
Notaris di Kabupaten Bandung, yang berisi persetujuan tentang: (i) konversi atas hutang Perseroan
kepada Pemegang Saham Perseroan, yaitu Ferriyady Hartadinata sebesar Rp5.460.802.150,- sebagai
tambahan modal disetor atas nama PT Terang Anugrah Abadi; dan (ii) meningkatkan Modal Dasar
Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000.000,- menjadi sebesar Rp25.461.000.000,- dan
meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor dengan penambahan sebesar Rp. 5.461.000.000,yang berasal dari (a) konversi atas hutang sebesar Rp5.460.802.150,-; dan (b) penyetoran uang tunai
ke dalam kas Perseroan oleh PT Terang Anugrah Abadi sebesar Rp197.850,-. Setelah dilaksanakannya
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, maka struktur permodalan
dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp500.000 per saham
Saham
Nilai (Rp)
50.922
25.461.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Terang Anugrah Abadi
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

48.922
2.000
50.922
-

24.461.000.000
1.000.000.000
25.461.000.000
-

%

96,07
3,93
100,00

Tahun 2017
Berdasarkan Akta No.19, tanggal 31 Januari 2017, dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris
di Kabupaten Bandung, yang berisi persetujuan untuk : (i) pembagian deviden saham interim yang
berasal dari laba ditahan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp324.539.000.000,- kepada
masing-masing Pemegang Saham Perseroan berdasarkan persentase kepemilikan masing-masing,
yaitu sebagai berikut: a) PT Terang Anugerah Abadi sebesar Rp311.792.000.000,- dan b) Fendy
Wijaya sebesar Rp12.747.000.000,-; (ii) meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar
Rp25.461.000.000,- menjadi sebesar Rp350.000.000.000,-; (iii) meningkatkan modal ditempatkan dan
modal disetor dengan penambahan sebesar Rp324.539.000.000,- yang berasal dari pembagian deviden
saham Interim yang berasal dari laba ditahan Perseroan per tanggal 30 Juni 2016; dan (iv) mengubah
nilai nominal saham yang semula dari Rp500.000,- menjadi Rp100,-. Setelah dilaksanakannya
peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor tersebut, maka struktur permodalan
dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100 per saham
Saham
Nilai (Rp)
3.500.000.000
350.000.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Terang Anugrah Abadi
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

3.362.530.000
137.470.000
3.500.000.000
-
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336.253.000.000
13.747.000.000
350.000.000.000
-

%

96,07
3,93
100,00

Tahun 2017
Berdasarkan Akta No. 36, tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris
di Kabupaten Bandung, yang berisi persetujuan untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula
sebesar Rp350.000.000.000,- menjadi sebesar Rp1.400.000.000.000,-. Setelah dilaksanakannya
peningkatan modal dasar, maka struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai
berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100 per saham
Saham
Nilai (Rp)
14.000.000.000
1.400.000.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
PT Terang Anugrah Abadi
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

3.362.530.000
137.470.000
3.500.000.000
10.500.000.000

336.253.000.000
13.747.000.000
350.000.000.000
1.050.000.000.000

%

96,07
3,93
100,00

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir Perseroan pada saat
Prospektus ini diterbitkan.
Sesuai dengan Peraturan No. IX.A.6 mengenai Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum dan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 31 Januari 2017, maka saham-saham yang
akan dicatatkan atas nama PT Terang Anugrah Abadi dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah)
menjadi sebanyak 3.362.530.000 (tiga miliar tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus tiga puluh ribu)
saham atas nama dengan jumlah nominal Rp336.253.000.000 melalui pembagian dividen saham
dan Fendy Wijaya dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) menjadi sebanyak 137.470.000
(seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu) saham atas nama dengan jumlah nominal
Rp13.747.000.000 melalui pembagian dividen saham. PT Terang Anugrah Abadi dan Fendy Wijaya
menyatakan seluruh saham Perseroan yang dimiliki tidak akan dialihkan kepemilikan kepada pihak lain
dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
Dokumen Perizinan Perseroan
Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:
NO
1.

2.

3.

4.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
TDP No. 10.24.1.46.00386 tanggal 03
April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah
Kabupaten Bandung
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP) No. 509/19DMS/Ds.Syt/IV2017
tertanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Sayati Kecamatan
Margahayu Kabupaten Bandung
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
No. 00006/10-12/PB/IV/2017 tanggal 03
April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pemerintah
Kabupaten Bandung
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)No.
02.267.114.3-445.000 yang dikeluarkan
oleh dikeluarkan oleh Kepala Seksi
Pelayanan a.n. Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Soreang Kepala Kantor Wilayah
DJP Jawa Barat I Direktorat Jenderal
Pajak Kementerian Keuangan Republik
Indonesia

MASA BERLAKU

23 Maret 2022

TUJUAN PEROLEHAN

Perdagangan Perhiasan dan Aksesoris

-

Kantor Aksesoris (Perdagangan dan Jasa)

-

Perhiasan dan Aksesoris
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NO
5.

6.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG
BERWENANG
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No.
S-3721KT/WPJ.09/KP.1303/2017 tanggal
3 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh
Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Soreang
Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Barat
I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan Republik Indonesia
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (SPPKP) No. PEM-00200/WPJ.09/
KP.1303/2012 tanggal 5 Maret 2012 yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan
a.n Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Soreang Kantor Wilayah DJP Jawa Barat
I Direktorat Jenderal Pajak Kementerian
Keuangan Republik Indonesia

MASA BERLAKU

TUJUAN PEROLEHAN

Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

Perdagangan Besar Berdasarkan Balas Jasa
atau Kontrak

Berikut ini adalah izin-izin lain yang dimiliki Perseroan dalam rangka mendukung kegiatan usahanya:
NO
1.

2.

3.

IZIN/TANGGAL/INSTANSI YANG BERWENANG
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP) Pabrik Sapphire No.010/Skd/
Cgk/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuh
Kolot Kabupaten Bandung.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP) Pabrik Sukamenak No.500/16/
Skm/IV/2017 tertanggal 10 April 2017
yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
SukamenakKecamatan Margahayu
Kabupaten Bandung.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP) Pabrik Pabrik Sukamenak No.
185 No.211/CKG/IV/2017 tertanggal 10
April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Cangkuang Kulon Kecamatan
Margahayu Kabupaten Bandung.

MASA BERLAKU

TUJUAN PEROLEHAN

-

-

-

-

-

-

Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga
Perseroan telah menandatangi perjanjian penting dengan pihak ketiga yaitu perjanjian kredit dengan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.RCO.JKG/0246/PK-KMK/2009, Akta No. 34/2009
sebagaimana telah di ubah dengan Addendum XII (Keduabelas) tanggal 15 September 2016
Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian
Fasilitas dan Dana yang diberikan

:
:

Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 34 tanggal 16 September 2009 dibuat
dihadapan Rosalina, S.H.
- PT Bank Mandiri Persero Tbk (Bank)
- Perseroan (Debitur)
Kredit Modal Kerja (Revolving)
Kredit Modal Kerja yang bersifat Revolving, dengan tujuan penggunaan sebagai
berikut :
- Fasilitas Kredit modal kerja limit Rp. 215.000.000.000,- terhitung mulai 16 September
2016 sampai dengan 15 September 2017.
- Fasilitas Kredit modal kerja limit Rp. 230.000.000.000,- terhitung mulai 16 September
2016 sampai dengan 15 September 2017.
Kredit Modal Kerja Revolving
- Kredit modal kerja limit Rp. 215.000.000.000,- terhitung mulai 16 September 2016
sampai dengan 15 September 2017.
- Kredit modal kerja limit Rp. 230.000.000.000,- terhitung mulai 16 September 2016
sampai dengan 15 September 2017.
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Bunga

:

Jangka Waktu

:

Jaminan

:

Atas Fasilitas Kredit Debitur wajib membayar bunga sebesar 13,50% pertahun,
dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 bulan yang bersangkutan dan
dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Jangka Waktu Fasilitas Kredit ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2016
sampai dengan tanggal 15 September 2017.
ASET TIDAK TETAP
1. Persediaan/ Stock barang sesuai daftar persediaan posisi per tanggal 11 Mei
2015 senilai Rp. 196.463.427.353,- yang telah diikatkan fidusia dengan nilai
penjaminan sebesar Rp38.000.000.000,- dan terakhir akan ditingkatkan dengan
nilai penjaminan menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,-.
2. Piutang/ Tagihan sesuai daftar piutang posisi per tanggal 11 Mei 2015 senilai
Rp. 376.258.945.762,- yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 67.000.000.000,- dan terakhir akan ditingkatkan dengan nilai penjaminan
menjadi sebesar Rp. 450.000.000.000,-.
ASET TETAP
1. SHM No. 4380 Sukamenak seluas 199 M2 terletak di Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bandung Kecamatan Margahayu Kelurahan Sukamenak terdaftar
A.n Ferriyady Hartadinata, dan akan dibebani Hak Tanggungan I sebesar
Rp. 496.000.000,2. 3 (tiga) bidang tanah yaitu masing-masing :
1. SHM Nomor 824 Pamekaran seluas 92 M2 terletak di Jalan Raya Soreang
No.76;
2. SHM Nomor 829 Pamekaran seluas 56 M2 terletak di jalan Lembur Tegal
No. 79;
3. SHM Nomor 831 Pamekaran seluas 239 M2 terletak di jalan Lembur Tegal
No. 79; Ketiganya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp. 1. 375.000.000,3. 3 (tiga) bidang tanah, yaitu masing-masing sertifikat:
1. SHM No. 03433 Sukamenak seluas 70 M2,
2. SHM No.03434 Sukamenak, seluas 336 M2
3. SHM No.03436 Sukamenak, seluas 309 M2
Ketiganya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan
sebesar Rp. 1.923.000.000,4. SHM No. 03392 Kebon Lega seluas 170 M2 , terletak di jalan Muarasari III No.57,
dan akan dibebani Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 587.000.000,Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.69.000.000,- dan Hak Tanggungan
Peringkat III sebesar Rp. 299.620.000,5. 5 (lima) bidang tanah, yaitu masing-masing:
- SHM No. 2973 Sukamenak seluas 172 M2 terletak di Komplek Taman Kopo
Permai Kaveling 10 CD No.35;
- SHM No. 3574 Sukamenak seluas 39 M2 terletak di Komplek Taman Kopo
Permai Kaveling 10 CD No.6;
- SHM No. 3575 Sukamenak seluas 213 M2 terletak di Komplek Taman Kopo
Permai Kaveling 10 CD No.6;
- SHM No. 4504 Sukamenak seluas 298 M2 terletak di Jalan Sukamenak
No.171;
- SHM No. 3386 Sukamenak seluas 171 M2 terletak di jalan Komplek taman
kopo permai II kaveling 10 AX No.6 Provinsi Jawa Barat Kabupaten
Bandung Kecamatan Margahayu Kelurahan Sukamenak, Kelimanya akan
dibebani Hak tanggungan peringkat I sebesar Rp. 3.312.600.000; dan Hak
Tanggungan II Rp.733.250.000,6. SHM No. 2505 Kampung Rawa seluas 174 M2 terletak di Kampung Rawa Selatan IV
No. 8, dan akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 450.000.000,Hak Tanggungan Peringkat II Rp.421.000.000,- dan Hak Tanggungan Peringkat III
sebesar Rp. 109.570.000,7. SHM No. 8251 Margasari Margasari seluas 153 M2 terletak di Jalan Ters
Kiaracondong No.278, dan akan dibebani Hak Tanggungan sebesar
Rp. 656.400.000,-dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.22.600.000,- dan
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 46.190.000,8. 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:
- SHM No. 2209 Cibaduyut seluas 61 M2
- SHM No. 2211 Cibaduyut seluas 64 M2, terletak di Raya Cibaduyut No.100
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung kecamatan Bojongloa Kidul Kelurahan
Cibaduyut, Keduanya akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp. 1.329.000.000,-
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9. SHM No. 1588 seluas 1.012 M2 terletak di jalan Puspa Raya Kaveling 1 Komplek
Setiabudi Graha Puspa Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan
Parongpong Desa Cihideung dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp.3.616.500.000,- dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.106.670.000,10. SHM No. 499 Sayati seluas 150 M2, terletak di Jalan Taman Kopo Indah Ruko
Nomor 9 Provinsi Jawa Barat, dan akan dibebani Hak Tanggungan Tingkat I
sebesar Rp. 752.000.000; Hak Tanggungan II sebesar Rp.183.000.000,- dan Hak
Tanggungan Peringkat III sebesar Rp.197.000.000,11. 4 (empat) bidang tanah yaitu masing-masing :
SHM No. 4430 Sukamenak, seluas 100 M2.
SHM No. 4431 Sukamenak, seluas 101 M2
SHM No. 2611 Sukamenak, seluas 235 M2. Ketiganya terletak di Provinsi
Jawa Barat.
SHM No. 3037 Sukamenak, seluas 246 M2 terletak di Komplek Taman Kopo
Permai Kaveling 10 CD No 16 A, keempatnya akan dibebani Hak Tanggunga
Peringkat I sebesar Rp. 1.832.240.000,-Hak Tanggungan Peringkat II sebesar
Rp.386.760.000,- dan Hak Tanggungan III sebesar Rp. 624.900.000,12. 2 (dua) bidang tanah yaitu masing-masing :
- SHM No. 1584 Cihideung seluas 506 M2,
- SHM No. 1585 seluas 506 M2 dan keduanya akan dibebani Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp.2.691.100.000,- dan Hak Tanggungan Peringkat II
sebesar Rp. 1.032.070.000,13. SHM No. 2210 Cibaduyut seluas 63M2 terletak di jalan Cibaduyut Raya No.100,
dan akan dibebani Hak Tanggungan sebesar Rp.670.000.000,14. SHGB No 1 Sukasari seluas 5.294 M2 terletak di jalan raya banjar sari
Km 1 Sukasari dan akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp. 9.140.500.000,-dan Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.192.500.000,15. 4 (empat) bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 3726/Cangkuang Kulon seluas 1.245M2
b. SHM No. 3750/Cangkuang Kulon seluas 70M2
c. SHM No. 3755/Cangkuang Kulon seluas 431M2
d. SHM No. 3756/Cangkuang Kulon seluas 152M2. Keempatnya terletak
di Sukamenak No.185 Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung
Kecamatan Dayeuhkolot, Kelurahan Cangkuang,dengan Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp. 2.400.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat
II sebesar Rp.2.448.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar
Rp. 1.100.020.000,16. SHM No 3727/Cangkuang Kulon seluas 1.778 M2 terletak dijalan Sukamenak
No 185 Dayeukolot Bandung,Provinsi Jawa Barat dengan Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp. 2.251.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar
Rp. 1.974.000.000,- dan Hak Tanggungan Peringkat III sebesar
Rp. 1.942.740.000,17. SHM No 3786/Cangkuang Kulon seluas 90 M2 terletak di Perumahan Mutiara
Cibaduyut Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuhkolot
Kelurahan Cangkuang Kulon, dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp. 318.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 16.000.000,- dan
Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 43.760.000,18. 3 (tiga) bidang tanah masing-masing:
SHM No 03511/Sukamenak seluas 393 M2
SHM No 3508/Sukamenak seluas 137 M2
SHM No 3484/Sukamenak seluas 252 M2ketiganya terletak di Perumahan
Kopo Permai Blok 10 CD No 44-45 Kopo Provinsi Jawa Barat Kabupaten
Bandung Barat Kecamatan Margahayu,Kelurahan Sukamenak, dengan
Hak tangungan Peringkat I sebesar Rp. 1.382.000.000,-, Hak tanggungan
Peringkat II sebesar Rp. Rp.80.000.000dan Hak Tanggungan III sebesar
Rp. 568.830.000,19. 7(tujuh) bidang tanah masing-masing:
SHM No 4914/Sukamenak seluas 92 M2
SHM No 4915/Sukamenak seluas 73 M2
SHM No 4916/Sukamenak seluas 60 M2
SHM No 4917/Sukamenak selaus 55 M2
SHM No 4918/Sukamenak seluas 59 M2
SHM No 4919/Sukamenak seluas 67 M2
SHM No 4920/Sukamenak seluas 74 M2
dikenal dengan Perumahan The Emerald Residance, di Provinsi Jawa Barat
Kabupaten Bandung Barat Kecamatan Margahayu Kelurahan Sukamenak,
dengan Hak Tanggungan Keselurahan Peringkat I No.6198/2013 tanggal
12 Agustus 2013 sebesar Rp.3.150.000.000,-
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20. 5 (lima) bidang tanah masing-masing:
SHGB No.4517/Margahayu Selatan seluas 78 M2
SHGB No 4519/Margahayu Selatan seluas 72 M2
SHGB No 4520/Margahayu Selatan seluas 72 M2
SHGB No 4521/Margahayu Selatan seluas 72 M2
SHGB No 4522/Margahayu Selatan seluas 72 M2.
Kelimanya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan
Margahayu Kelurahan Margahayu Selatan dengan beban Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp. 1.599.725.000,21. 2 (dua) bidang tanah masing-masing:
SHM No.4947/Sukamenak seluas 95 M2
SHM No 4948/Sukamenak seluas 95 M2 keduanya terletak di Provinsi Jawa
Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Margahayu Kelurahan Sukamenak,
dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 1.597.410.000,22. SHM No 1907/Cangkuang Kulon seluas 1.305 M2terletak di Provinsi Jawa Barat,
Kabupaten Bandung, Kecamatan Dayeuh Kolot Kelurahan Cangkuang Kulon
dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 2.610.000.000,23. 4(empat) bidang tanah dan bangunan pabrik yang berdiri diatasnya yang terletak
di jalan Sukamenak Ds Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuh Kolot Kab bandung
Provinsi Jawa Barat:
SHM No 4117/Desa Cangkuangkulon seluas 64 M2
SHM No 4129/Desa Cangkuang Kulon seluas 64 M2
SHM No 4172/Desa Cangkuang Kulon, seluas 35 M2
SHM No 4004/Desa Cangkuang Kulon seluas 70 M2 dengan Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp. 1.597.410.000,24. Sebidang Tanah dan Bangunan pabrik diatasnya dengan bukti kepemilikan SHM
No 3877/Desa Sayati seluas 302M2 dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp.10.000.000.000,25. SHM No 3879/Desa Sayati seluas 55 M2 dengan Hak Tanggungan Peringkat I
sebesar Rp. 3.778.000.000,26. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Desa Cangkuang Kulon Kecamatan
Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung dengan bukti kepemilikan:
SHM No 4314/Desa Cangkuang Kulon
SHM No 4320/Desa Cangkuang Kulon
SHM No 4317/Desa Cangkuang Kulon
SHM No 4346/Desa Cangkuang Kulon
SHM No 4319/Desa Cangkuang Kulon, kelimanya memiliki Hak Tanggungan
sebesar Rp. 7.424.850.000,27. Tanah dan Bangunan pabrik yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan
Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan bukti kepemilikan:
a) SHM No 4372
b) SHM No 4345
c) SHM No 4417
d) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1101
luas 644 M2
e) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1560
luas 84 M2
f) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1560
luas 42 M2
g) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1560
luas 161M2
h) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1560
luas 366 M2
i) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1560
luas 123,5 M2
j) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 1560
luas 126M2
k) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir No 3011
luas 50 M2
l) Tanah hak milik adat Persil No 27/S.Iv Blok Citaming Wetan Khoir
No 1560Akta Jual Beli No 120.
butir d s/d l masih dalam proses pensertifikatnya apabila proses pensertifikatan
dan baliknama telah selesai akan dilaksanakan Hak Tanggungan sebesar
Rp. 15.335.850.000,28. 5 (lima) unit rumah yang terletak di Perumahan Emerald Residance desa
sukamenak Kecamatan Margahayu kabupaten Bandung dengan bukti
Kepemilikan SHM No. 05219, 05218, 05215, 05214, dan 05213 dengan Hak
Tanggungan sebesar Rp. 3.943.000.000,-
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29. 1 (satu) unit yang ruko terlaksana di Jalan Raya Kopo Sayati No 163 Desa Sayati
Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung dengan Bukti Kepemilikan SHM
No 3064 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.5.396.000.000,30. 5 (lima) unit rumah yang terletak di Perumahan Emerald residence dan
Perumahan Ruby Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
dengan bukti Kepemilikan SHM No 4484, 4515,4527, 4485, 4526, dengan Hak
Tanggungan sebesar Rp. 3.190.000.000,31. 7 (tujuh) unit rumah yang terletak di Perumahan Emerald residence dan
Perumahan Ruby Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung
dengan bukti Kepemilikan SHM No5175, 5140, 5141, 5142, 4969, 5172,5212,
dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 3.250.000.000,32. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Ruko Hyper Square Blok F
No 30 jalan H.O.S Cokroaminoto No 25-27 dengan bukti Kepemilikan SHGB No
0869 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 2.100.000.000,33. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan Boulvard Banjar Wijaya Blok
B 40 No 6 Kel Cipete Kec.Pinang, Tangerang Banten dengan bukti Kepemilikan
SHM No 1413 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 1.631.710.000,34. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Perumahan Kopo
Permai II blok 10CD No 2 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten
Bandung bukti kepemilikan SHM No 5058 dengan Hak Tanggungan sebesar
Rp.1.672.160.000.,35. 1(satu) unit tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cangkuang/Sukamenak
Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung bukti kepemilikan SHM
No 4065 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp.1.020.000.000.,36. Deposito sesuai Bilyet Deposito sebagai:
a. Bilyet Deposito dengan No.seri: AD 237343, No Rek: 156-0200460717 sebesar
Rp. 1.000.000.000,- A.n Debitur
b. Bilyet Deposito dengan No.Seri: AD 237344, No Rek: 156-0200460709 sebesar
Rp.1.300.000.000,- An. Debitur
Keduanya telah diikat secara gadai No CRO.JKB/012/GADAI/2013 tanggal
4 Februari 2013 sebesar Rp. 2.300.000.000,37. Deposito sesuai Bilyet Deposito sebagai:
a. Bilyet Deposito dengan No.seri: AD 342070, No Rek: 156-0200517680 sebesar
Rp. 5.000.000.000,- A.n Debiturtelah diikat secara Gadai dengan Akta No.35
tanggal 11 April 2014
38. Jaminan Fidusia No W8-0021099 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 2 November
2009 dengan jaminan sebesar Rp. 34.465.000.000,39. Jaminan Fidusia No. W11.01.045172.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014
sebesar Rp. 3.000.000.000,40. Jaminan Fidusia No. W11.01.045172.AH.05.01 Tahun 2014 sebesar
Rp. 27.000.000.000,-

Larangan

:

Hukum Yang Berlaku

:

AGUNAN LAINNYA
Personal Guarantee (jaminan pribadi) atas nama Ferriyady Hartadinata, yang telah
diikatkan dengan Akta Personal Guarantee No.55 tertanggal 16 September 2009
dan No. 34 tangal 11 April 2014 keduanya yang dibuat dihadapan Rosalina, Sarjana
Hukum, Notaris di Bekasi.
Negative Covenants
Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan
perjanjian dan/atau perjanjian perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
perjanjian ini belum dibayar lunas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Banki,
dimana perjanjian tersebut tidak akan ditahan oleh Bank tanpa alasan yang tidak jelas
maka debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Memindahtangankan barang Agunan yang berupa fixed asset.
2.
Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain.
3.
Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan
perusahaan kepada pihak lain.
4.
Melunasi hutang perusahaan kepada para pemilik/pemegang saham.
5.
Mengadakan transaksi dengan orang lain atau pihak lain termasuk tetapi tidak
terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan
dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar
atau menjual di bawah harga pasar.
6.
Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau
turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak setuju untuk
memberlakukan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat
dan kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Bekasi.
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Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.JTH/BKS/048/KI/2014, Akta No. 24/2014 sebagaimana
telah di ubah dengan Addendum II (Kedua) tanggal 15 September 2016
Nama Perjanjian
Para Pihak

:
:

Objek Perjanjian
Fasilitas dan Dana yang diberikan

:
:

Bunga

:

Jangka Waktu

:

Jaminan

:

Akta Perjanjian Kredit No. 24 tanggal 11 April 2014 dibuat dihadapan Rosalina, S.H.
- PT Bank Mandiri (Kreditur)
- Perseroan (Debitur)
Kredit Investasi yang bersifat Non Revolving
Kredit Investasi yang bersifat Non Revolving
- Kredit modal kerja limit Rp. 215.000.000.000,- terhitung mulai 16 September 2016
sampai dengan 15 September 2017
- Kredit modal kerja limit Rp. 230.000.000.000,- terhitung mulai 16 September 2016
sampai dengan 15 September 2017
Atas Fasilitas Kredit Debitur wajib membayar bunga sebesar 11,50% pertahun,
dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 bulan yang bersangkutan dan
dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Jangka Waktu Fasilitas Kredit tersebut 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan
Perjanjian Kredit yaitu tanggal 11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat belas) sampai
dengan tanggal 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas) sudah termasuk
Availibility Period selama 9 (sembilan) bulan.
ASET TIDAK TETAP
1. Persediaan/ Stock barang sesuai daftar persediaan posisi per tanggal 11 Mei
2015 senilai Rp. 196.463.427.353,- yang telah diikatkan fidusia dengan nilai
penjaminan sebesar Rp. 38.000.000.000,- dan terakhir akan ditingkatkan
dengan nilai penjaminan menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000
2. Piutang/ Tagihan sesuai daftar piutang posisi per tanggal 11 Mei 2015 senilai
Rp. 376.258.945.762,0 yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan
sebesar Rp. 67.000.000.000,- dan terakhir akan ditingkatkan dengan nilai
penjaminan menjadi sebesar Rp. 450.000.000.000,ASET TETAP
1. Sebidang tanah SHM No. 4380/ Sukamenak, seluas 199 M2 terdaftar atas nama
Ferriyady Hartadinata. Dan telah dibebani hak tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 496.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 248.420.000,2. 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :
1. SHM No.824/ Pamekaran, seluas 92 M2
2. SHM No. 829/ Pamekaran, seluas 56 M2.
3. Serifikat Hak Milik No. 831/ Pamekaran, seluas 239 M2.
Terdaftar atas nama Ferriyady Hartadinata. Ketiganya telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.375.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 287.360.000,3. 3 (tiga) bidang tanah masing-masing :
1. SHM No.03433/ Sukamenak, seluas 70 M2
2. SHM No. 03434/ Sukamenak, seluas 336 M2
3. SHM No. 03436/ Sukamenak, seluas 309 M2
Terdaftar atas nama Ferriyady Hartadinata. Ketiganya telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.923.000.000,Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 528.000.000,Hak Tanggungan Peringkat III dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 643.080.000,4. Sebidang tanah SHM No. 03392/ Kebon Lega, seluas 170 M2. Terdaftar atas
nama Ferriyady Hartadinata dan telah diebbani Hak Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan Rp. 587.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan Rp. 69.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 299.620.000,-
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5. 5 (lima) bidang tanah, yaitu masing-masing:
a. SHM No. 3574/ Sukamenak, seluas 39 M2 terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata
b. SHM No. 3575/Sukamenak, seluas 213 M2 terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata
c. SHM No. 3386/ Sukamenak, seluas 171 M2, terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata
d. SHM No. 2973/ Sukamenak, seluas 172 M2 terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata
e. SHM No. 4504/ Sukamenak, seluas 298 M2, terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata.
Kelimanya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan Rp. 3.312.600.000,		 - Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 733.250.000,6. Sebidang tanah, yaitu SHM No. 2505/ Kampung Rawa, seluas 174 M2, terdaftar
atas nama Ferriyady Hartadinata. Dan telah dibebani Hak Tanggungan sebagai
berikut :
Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 450.000.000,Hak Tanggungan Peringkat II sebesar RP. 421.000.000,Hak Tangungan Peringkat III sebesar Rp. 109.570.000,7.		 Sebidang tanah SHM No. 8251/ Margadari, seluas 153 M2. Dan telah dibebani
Hak Tanggungan sebagai berikut :
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan Rp. 656.4000.000,Hak Tanggungan Peringkat II dengan niali penjaminan Rp. 22.600.000,Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 46.190.000,8.		 2 (dua) bidang tanah, yaitu masing-masing:
a. SHM No. 2209/ Cibaduyut, seluas 61 M2
b. SHM No.2211/ Cibaduyut, seluas 64 M2.
Terdaftar atas nama Ferriyady Hartadinata. Keduanya telah dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan Rp. 1.329.000.000,9.		 Sebidang tanah SHM No. 1588, seluas 1.012 M2. Telah dibebani Hak Tanggungan
sebagai berikut :
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 3.616.500.000,Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 106.670.000,10.		Sebidang tanah SHM No.499/ Sayati, seluas 150 M2. Dan telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp. 752.000.000,Hak Tanggunan Peringkat II dengan nilai Rp. 183.000.000,Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 197.000.000,0
11. 4 (empat) bidang tanah yaitu maisng-masing :
a. SHM 2611/ Sukamenak, seluas 235 M2
b. SHM No. 4430, seluas 100 M2
c. SHM No. 4431/ Sukamenak, seluas 101 M2
d. SHM No. 3037/ Sukamenak, seluas 246 M2
Keempat nya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 1.832.240.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 386.760.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 624.900.000,12. 2 (dua) bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 1584/ Cihideung, seluas 506 M2
b. SHM No. 1585/ Cihideung, seluas 506 M2.
Terdaftar atas nama Fiah. Dan keduanya telah dibebani Hak Tanggungan
sebagai berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 2.691.100.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 1.032.070.000,13. Sebidang tanah SHM No. 2210/ Cibaduyut, seluas 63 M2, terdaftar atas nama
Nyonya Fiah. Dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
penjaminan sebesar Rp. 670.000.000,14. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/ Sukasari, seluas 5.294 M2.
Terdaftar atas nama PT Hartadinata Abadi. Dan telah dibebani Hak Tanggungan
sebagai berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 9.140.500.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 192.500.000,-
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15. 4 bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 3726/ Cangkuang Kulon seluas 1.245 M2
b. SHM No. 3750/ Cangkuang Kulon, seluas 70 M2
c. SHM No. 3755/ Cangkuang Kulon seluas 431 M2
d. SHM No. 3756/ Cangkuang Kulon seluas 152 M2
Terdaftar atas nama Ferriyady Hartadinata. Dan keempatnya telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 2.400.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 2.448.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 1.100.020.000,16. Sebidang tanah SHM No. 3727/ Cangkuang kulon, seluas 1.778 M2. Terdaftar
atas nama Ferriyady Hartadinata. Dan telah dibebani Hak Tanggungan sebagai
berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 2.251.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.974.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat III dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.942.740.000,17. Sebidang tanah SHM No. 3786/ Cangkuang Kulon, seluas 90 M2. Terdaftar atas
nama Fiah. Dan telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 318.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 16.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat III dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 43.760.000,18. 3 Bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 03511/ Sukamenak seluas 393 M2
b. SHM No. 3508/ Sukamenak, seluas 137 M2
c. SHM No. 3484/ Sukamenak seluas 252 M2.
Ketiganya terdaftar atas nama Ferriyady Hartadinata, dan telah dibebani Hak
tanggungan sebagai berikut :
-		 Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.382.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 80.000.000,-		 Hak Tanggungan Peringkat III dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 568.830.000,19. 7 (tujuh) bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 4914/ Sukamenak, seluas 92 M2.
b. SHM No. 4915/ Sukamenak, seluas 73 M2.
c. SHM No. 4916/ Sukamenak, seluas 60 M2.
d. SHM No. 4917/ Sukamenak seluas 55 M2.
e. SHM No. 4918/ Sukamenak, seluas 59 M2.
f.
SHM No. 4919/ Sukamenak, seluas 67 M2
g. SHM No. 4920/ Sukamenak, seluas 74 M2.
Terdaftar atas nama Fiah. Dan ketujuhnya telah dibebani Hak Tanggungan
Peringkat I sebesar Rp. 3.150.000.000,-.
20. 5 (lima) bidang tanah masing-masing :
a. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4517/ Margahayu Selatan, seluas 78 M2.
b. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4519/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4520/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4521/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4522/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
Terdaftar atas nama Fiah, dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I
sebesar Rp. 1.599.725.000,21. 2 (dua) bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 4947/ Sukamenak, seluas 95 M2.
b. SHM No. 4948/ Sukamenak, seluas 95 M2.
Terdaftar atas nama Fiah, dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai penjaminan Rp. 1.597.410.000,22. Sebidang tanah SHM No. 1907/ Cangkuang Kulon, seluas 1.305 M2. Terdaftar
atas nama Fiah, dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
penjaminan sebesar Rp. 2.610.000.000,-
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32.
33.

4 (empat) bidang tanah dan bangunan pabrik yang berdiri diatasnya, dengan
bukti kepemilikan berupa :
a. SHM No. 4117/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata,
seluas64 M2.
b. SHM No. 4129/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata,
luas 64 M2.
c. SHM No. 4172/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata,
luas 35 M2.
d. SHM No. 4004/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata,
luas 70 M2.
Telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.597.410.000,Sebidang tanah dan bangunan pabrik yang berdiri diatasnya, dengan bukti
kepemilikan berupa SHM No. 3877/ Desa Sayati luas 302 M2 atas nama
Ferriyady Hartadinata. Telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
penjaminan sebesar Rp. 10.000.000.000,Sebidang tanah dan bangunan pabrik yang berdiri diatasnya dengan bukti
kepemilikan berupa SHM No. 3879/ Desa Sayati seluas 55 M2 atas nama
Ferriyady Hartadinata. Telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I sebesar
Rp. 3.778.000.000,Tanah dan bangunan pabrik dengan bukti kepemilikan :
a. SHM No. 4314/ desa Cangkuang Kulon atas nama Fiah
b. SHM No. 4320/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Fiah
c. SHM No. 4317/ Desa Cangkuang kulon atas nama Fiah.
d. SHM No. 4346/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Fiah
e. SHM No. 4319/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Fiah.
Telah dilakukan pengikatan Hak tanggunggan senilai Rp. 7.424.850.000,Tanah dan Bangunan Pabrik dengan bukti kepemilikan :
a. SHM No. 4372 atas nama Fiah
b. SHM No. 4345 atas nama Fiah
c. SHM No. 4471 atas nama Fiah
d. Tanah hak milik adat persil No. 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, kohir
No. 1101 luas 644 M2 milik Omen,
e. Tanah hak milik adat persil No. 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 1560 luas 84 milik Tuwon Taryono
d. Tanah hak milik adat persil No. 27/ S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 1560 luas 42 milik Ayimoch Muhles.
f. Tanah hak milik adat Persil No.72/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 1560 luas 161 M2 milik Dita Mardjuki
g. Tanah hak milik adat persil No. 27/ S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 1560 luas 366 M2 milik Dita Mardjuki
h. Tanah Hak milik adat persil No. 27/ S.IV. Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 1560 luas 123,5 M2 milik Dita Mardjuki.
i. Tanah Hak Milik Adat Persil No. 27/ S.IV. Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 1560 luas 126 M2 milik H Abdul Hair.
j. Tanah Hak Milik Adat Persil No. 27/ S.IV. Blok Citamiang Wetan, Kohir
No. 3011 luas 50 M2 milik Maman Sulaeman.
k. Tanah hak milik adat persil No. 27/S.IV, Blok Citamiang, Kohir No. 1560 atas
nama Dita Mardjuki.
Butir d sampai dengan l masih dalam proses pensertifikatan, apabila proses
pensertifikatan dan balik nama telah selesai akan dilakukan pengikatan Hak
Tanggungan sebesar Rp. 15.335.850.000,-.
5 (lima) unti rumah dengan bukti SHM No. 05219, 05218, 05215, 05214
dan 05213 semuanya atas nama Fiah yang telah dilakukan pengikatan Hak
Tanggungan senilai Rp. 3.943.000.000,1 (satu) unit ruko dengan bukti kepemilikan SHM No. 3064 atas nama Fiah .
telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan senilai Rp. 5.396.000.000,5 (lima) unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM No. 4484, 4515, 4527,
4485, 4526 semuanya atas nama Fiah dan telah dilakukan pengikatan Hak
Tanggungan senilai Rp. 3.910.000.000,7 (tujuh) unit rumah dengan bukti kepemilikan Hak Milik No. 5175, 5140, 5141,
5142, 4969, 5172, 5212 semuanya atas nama Fiah, telah dilakukan pengikatan
Hak Tanggungan senilai Rp.
3.250.000.000,1 (satu) unit tanah dan bangunan denganbukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna
Bangunan No. 0869 atas nama Fiah, yang akan dilakukan pengikatan Hak
Tanggungan senilai Rp. 2.100.000.000,-.
1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1413
atas nama Fiah yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan senilai
Rp. 1.631.710.000,-
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Larangan

:

Hukum Yang Berlaku

:

1 unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 5058 atas nama
Fiah yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Rp. 1.672.160.000.000,1 (satu) unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 4065 atas
nama Ferriyady Hartadinata yang akan dilakukan pengikatan hak tanggungan
senilai Rp. 1.020.000.000,Deposito sesuai Bilyet Deposito sebagai berikut :
a. Bilyet Deposito dengan No seri : AD 237343, No. Rek : 156-0200460717
sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama PT Hartadinata Abadi
b. Bilyet Deposito dengan nomor seri : AD 237344, No. Rek : 156-0200460709
sebesar Rp. 1.300.000.000,- atas nama PT Hartadinata Abadi.
Deposito sesuai bilyet deposito sebagai berikut :
Bilyet Deposito dengan No. Seri : AD 342070, No. Rek : 156-0200517680
sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nama PT Hartadinata Abadi telah diikat
secara Gadai.
Mesin-mesin dan peralatan sebagaimana ternyata dari Daftar Mesin dan
Peralatan Produksi Debitur posisi per tanggal 30 Juni 2009, yang ditandatangani
oleh Direktur Perseroan. Pemberi Fidusia dengan penerima fidusia (BANK)
telah melakukan pengikatan secara fidusia atas mesin-mesin pemberi fidusia
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 34.465.000.000,Mesin-mesin dan peralatan baru antara lain sebagaimana ternyata dalam daftar
mesin dan peralatan produksi per tanggal 29 April 2013, dengan nilai penjaminan
sebesar Rp. 3.000.000.000,Mesin-mesin dan peralatan baru pembuatan kalung venci dan kalung holo
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 27.000.000.000,-

AGUNAN LAINNYA
Personal Guarantee (jaminan pribadi) atas nama Ferriyady Hartadinata, yang telah
diikatkan dengan Akta Personal Guarantee No.55 tertanggal 16 September 2009 dan
No. 34 tangal 11 April 2014.
Negative Covenants
Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini belum dibayar lunas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Banki,
dimana perjanjian tersebut tidak akan ditahan oleh Bank tanpa alasan yang tidak jelas
maka debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Memindahtangankan barang Agunan yang berupa fixed asset.
2.
Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain
3.
Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan
perusahaan kepada pihak lain.
4.
Melunasi hutang perusahaan kepada para pemilik/pemegang saham.
5.
Mengadakan transaksi dengan orang lain atau pihak lain termasuk tetapi tidak
terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar
atau menjual di bawah harga pasar.
6.
Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau
turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
Syarat lainya sesuai syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit yang berlaku di Bank.
Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak setuju untuk
memberlakukan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat
dan kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Bekasi.

Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014, Akta Nomor. 23 tanggal
11 April 2014 (Sebagaimana terakhir diubah dalam amandemen ke IV (Keempat) Tanggal 15
September 2016 Nomor CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014 Tentang Perpanjangan Jangka Waktu
Fasilitas dan Perubahan Agunan).
Nama Perjanjian
Para Pihak

:
:

Objek Perjanjian
Fasilitas dan Dana yang diberikan

:
:

Bunga

:

Jangka Waktu

:

Perjanjian  Kredit Modal Kerja  Nomor. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014
PT Bank Mandiri (Bank)
Perseroan (Debitur)
Kredit Modal Kerja yang bersifat Non Revolving
- Kredit Modal Kerja Limit Rp. 215.000.000.000,- terhitung mulai tanggal
16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2017.
- Kredit Modal Kerja Limit Rp. 230.000.000.000,- terhitung mulai tanggal
16 September 2016 sampai dengan tanggal 15 September 2017.
Atas Fasilitas Kredit Debitur wajib membayar bunga sebesar 11,50% pertahun,
dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 bulan yang bersangkutan dan
dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Jangka Waktu Fasilitas Kredit ditetapkan terhitung mulai tanggal 16 September 2016
sampai dengan tanggal 15 September 2017
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Jaminan

:

ASET TIDAK TETAP
1)
Persediaan / Stock Barang sesuai Daftar Persediaan posisi per tanggal 11 mei
2015 senilai Rp. 196.463.427.353,- yang di ikat Fidusia dengan nilai penjaminan
sebesar Rp. 38.000.000.000,- berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor
W8-0021098 AH.05.01.TH.2009/STD tangga; 02 November 2009 yang telah
mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir akan ditingkatkan dengan nilai
pinjaman menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- .
2)
Piutang / Tangguhan sesuai Daftar Piutang posisi per tanggal 11 Mei 2015
senilai Rp. 376.258.945.762,- yang telah diikat Fidusia dengan nilai penjamin
sebesar Rp.67.000.000.000,- berdasarkan Sertifikat jaminan Fidusia Nomor
W8-0021100 AH.05.01.TH.2009/STD tanggal 02 November 2009.
ASET TETAP
1.
Sebidang tanah SHM Nomor 4380/Sukamenak seluas 199 M2. Terdaftar atas
Nama Ferriyady Hartadinata; Dan telah dibebani Hak Tanggungan sebagai
Berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp.496.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4906/2009 tertanggal 29 Oktober 2009.
2.
Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 248.420.000,- 3 bidang tanah, yaitu
masing-masing:
a. SHM Nomor 824/Pamekaran, seluas 92 M2.
b. SHM Nomor 829/Pamekaran, seluas 92 M2
Ketiganya terletak di Provinsi Jawa Barat. Ketiganya telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.375.000.000,- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 287.360.000,3.
3 bidang tanah, yaitu masing-masing:
a. SHM Nomor 03433/ Sukamenak/2001 tanggal 29 Januari 200.
b. SHM Nomor 03434/ Sukamenak, seluas 336 M2.
c. SHM Nomor 03436/Sukamenak, seluas 309 M2.
Ketiganya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 1.923.000.000,-sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4907/2009 tertanggal 29 Oktober 2009.
Hak Tanggugan Peringkat II
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 528.000.000.- sebagaimana ternyata Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
5609/2012 tertanggal 26 juli 2012.
- Hak tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 643.080.000,- .
4.
Sebidang tanah SHM Nomor 03392/Kebon Lega/, Seluas 170 M2. Dan telah
dibebani Hak tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai penjamin sebesar
RP 587.000.000,- sebagaimana Sertifikat ternyata dari Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 8065/2009 tertanggal 16 Desember 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjamin sebesar RP 69.000.000,sebagaimana Sertifikat ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
8439/2012 tertanggal 19 Juli 2012.
- Hak Tanggungan Peringkat III sebesr Rp. 299.620.000,5.
5 bidang tanah, yaitu masing-masing :
a. SHM Nomor 3574/Sukamenak, seluas 39 M2.
b. SHM Nomor 3575/Sukamenak, seluas 213 M2.
c. SHM Nomor 2973/Sukamenak, seluas 172M2. atas nama Ferriyady
Hrtadinata.
d. SHM Nomor 4504/Sukamenak, seluas 298 M2. Terdaftar atas nama
Ferriyady Hartadinata.
6.
Sebidang tanah, yaitu SHM Nomor 2505/Kampung Rawa, seluas 174 M2. Dan
telah dibebani Hak Tanggungan sebagai Berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 450.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 2214/2009 tertanggal 02 November 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 421.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 2744/2012 tertanggal 02 Agustus 2012.
- Hak Tanggungan Peringkat III Sebesar Rp. 109.570.000,-
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9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

Sebidang tanah, yaitu SHM Nomor 8251/Margasari seluas 153 M2. dan telah
dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 656.400.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 7937/2009 tertanggal 14 Januari 2010.
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 22.600.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 8346/2012 tertanggal 18 Juli 2012.
- Hak Tanggungan Peringkat III Sebesar Rp. 46.190.000.
2 bidang tanah, yaitu masing-masing :
a. SHM Nomor 2209/Cibaduyut, seluas 61 M2.
b. SHM Nomor 2211/Cibaduyut, seluas 64 M2.
Keduanya telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjamin
sebesar Rp.1.329.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 8063/2009 tertanggal 06 November 2009.
Sebidang tanah, yaitu SHM Nomor 1588. seluas 1.012 M2. telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut:
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 3.616.500.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 301/2010 tertanggal 10 februari 2010.
- Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 106.670.000
Sebidang tanah, yaitu SHM Nomor 499/Sayati, seluas 174 M2. Dan telah
dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 752.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4910/2009 tertanggal 29 Oktober 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 183.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 6514/2012 tertanggal 23 Agustus 2012.
Hak Tanggungan Peringkat III Sebesar Rp. 197.000.000,- 4bidang tanah, yaitu
masing-masing :
a. SHM Nomor 2611/Sukamenak, seluas 235 M2. terdaftar atas nama Fiah
Sarjana Ekonomi.
b. SHM Nomor 4430/Sukamenak, seluas 100 M2.
c. SHM Nomor 4431/Sukamenak, seluas 101M2.
d. SHM Nomor 3037/Sukamenak,seluas246 M2.
Ketiganya terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 1.832.240.000 sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4913/2009 tertanggal 29 Oktober 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 386.760.000 sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 6514/2012 tertanggal 23 Agustus 2012.
- Hak Tanggungan Peringkat III Sebesar Rp. 624.900.000
2 bidang tanah, yaitu masing-masing :
a. SHM Nomor 1584/Cihideung seluas 506 M2.
b. SHM Nomor 1585/Cihideung seluas 506 M2.
Sebidang tanah, yaitu SHM Nomor 2210/Cibaduyut tanggal 24 juni
2009 seluas 63M2 terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi Dan telah
dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan Nilai penjaminan sebesar
Rp. 670.000.000,-sebagaimana ternyata dari Sertifikat hak tanggungan Nomor
8062/2009 tertanggal 06 November 2009.
Sebidang tanah SHGB Nomor 1/Sukasari, seluas 5294 M2, terdaftar atas nama
PT Hartadinata Abadi Dan telah dibebani Hak Tangunggan sebagai Berikut:
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 9.140.500.00,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 1227/2009 tertanggal 11 November 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai pinjaminan sebesar 192.500.000,sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1437/2012
tertanggal 40 juli 2012.
4 bidang tanah masing-masing :
a. SHM Nomor 3726/Cakuang Kulon seluas 1.245M2.
b. SHM Nomor 3750/Cakuang Kulon seluas 70M2.
c. SHM Nomor 3755/Cakuang Kulon seluas 431M2.
d. SHM Nomor 3756/Cakuang Kulon seluas 152M2.
Keempatnya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai Berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 2.400.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 2448/2011 tertanggal 23 Maret 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 2.448.000.000 sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 5611/2012 tertanggal 26 Juli 2012.
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Hak Tanggungan Peringkat III Sebesar Rp. 1.100.020.000 Sebidang tanah
SHGB Nomor 1/Sukasari, seluas 5294 M2 Dan telah dibebani Hak Tangunggan
sebagai Berikut:
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 2.252.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 2449/2011 tertanggal 23 Maret 2011
- Hak Tanggungan peringkat II
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.974.000.000.- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 5612/2012 tertanggal 26 juli 2012.
- Hak tanggungan Peringkat III sebesar Rp.1.942.740.000,Sebidang tanah SHM Nomor 3786/Cakuang Kulon, seluas 90 M2terdaftar
atas nama Fian Sarjana Ekonomi dan telah dibebani hak tanggungan sebagai
berikut:
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 318.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat hak tanggungan
Nomor 5096/2011 tertanggal 23 Juni 2011.
- Hak tanggungan Peringkat II dengan nilai penjamin sebesar Rp. 16.000.000
sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5096/2011
tertanggal 23 Juni 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 43.760.000,3 bidang tanah masing-masing :
a. SHM Nomor 03511/Sukamenak seluas 393 M2.
b. SHM Nomor 3508/Sukamenak seluas 137 M2.
c. SHM Nomor 3484/Sukamenak seluas 252 M2.
Ketiganya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai Berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 1.382.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 5097/2011 tertanggal 23 Juni 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai pinjaminan sebesar
Rp. 80.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 5612/2012 tertanggal 26 Juli 2012.
- Hak Tanggungan Peringkat III Sebesar Rp. 568.830.000,7 bidang tanah masing-masing :
a. SHM Nomor 4914/Sukamenak seluas 92 M2 .
b. SHM Nomor 4915/Sukamenak seluas 73 M2 .
c. SHM Nomor 4916/Sukamenak seluas 60 M2 .
d. SHM Nomor 4917/Sukamenak seluas 55 M2 .
e. SHM Nomor 4918/Sukamenak seluas 59 M2 .
f. SHM Nomor 4919/Sukamenak seluas 67 M2 .
g. SHM Nomor 4920/Sukamenak seluas 74 M2 .
Ketujuhnya terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi Dan ketujuhnya telah
dibebani Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 6198/2013 tanggal 12 Agustus
2013 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 3.150.000.000,5 bidang tanah masing-masing :
a. SHGB Nomor 4517/Margahayu Selatan, seluas 78 M2.
b. SHGB Nomor 4519/Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor4520/Margahayu Selatan, seluas
72 M2.
d. SHGB Nomor 4521/Margahayu Selatan, seluas 78 M2.
e. SHGB Nomor 4522/Margahayu Selatan, seluas 78 M2.
Kelimanya, terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi; Dan telah dibebani
Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 06681/2014 tannngal 18 Agustus 2014
dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 1.599.725.000,2 bidang tanah masing-masing :
a. SHM Nomor 4947/Sukamenak, seluas 95 M2 .
b. SHM Nomor 4948/Sukamenak, seluas 95 M2
Keduanya terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi; Dan telah dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I Nomor 06682/2014 tanggal 18 Agustus 2014 dengan
nilai penjaminan sebesar Rp. 1.597.410.000,Sebidang tanah, yaitu SHM Nomor 1907/Cangkuang Kulon, seluas 1305M2,
terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi, Dan telah dibebani Hak Tanggungan
Peringkat I dengan Nilai penjaminan sebesar Rp. 2.610.000.000,- sebagaimana
ternyata dari Sertifikat hak tanggungan Nomor 0792/2014 tertanggal
06 November 2009.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
36.

4 bidang tanah dan bangunan Pabrik yang berdiri diatasnya yang terletak di
Jl Sukamenak, Ds. Cakuang Kulon, Kec. Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung,
Provinsi Jawa Barar Dengan bukti kepemilikan berupa:
a. SHM Nomor 4117/ Desa Cakuang Kulon atas nama Ferriyady.
b. SHM Nomor 4129/ Desa Cakuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata.
c. SHM Nomor 4172/ Desa Cakuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata.
d. SHM Nomor 4004/ Desa Cakuang Kulon atas nama Ferriyady Hartadinata.
telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.597.410.000,-.
Sebidang tanah dan bangunan pabrik, yang berdiri diatasnya dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 3877/Desa Sayadi luas 302 M2 atas nama
Ferriyady Hartadinata. telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan
nilai penjaminan sebesar Rp. 10.000.000.000,-.
Sebidang tanah dan bangunan pabrik, yang berdiri diatasnya dengan bukti
kepemilikan berupa SHM Nomor 3879/Desa Sayadi luas 55 M2 atas nama
Ferriyady Hartadinata telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan
nilai penjaminan sebesar Rp. 3.778.000.000,-.
Tanah dan bangunan pabrik yang dengan bukti Kepemilikan :
a. SHM Nomor 4314/Desa Cakuang atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
b. SHM Nomor 4320/Desa Cakuang atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
c. SHM Nomor 4317/Desa Cakuang atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
d. SHM Nomor 4346/Desa Cakuang atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
e. SHM Nomor 4319/Desa Cakuang atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan senilai Rp. 7.424.850.000,Tanah dan Bangunan pabrik dengan bukti kepemilikan :
a. SHM Nomor 4372 atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
b. SHM Nomor 4345 atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
c. SHM Nomor 4371 atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
d. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
e. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
f. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
g. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
h. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
i. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
j. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
k. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
l. Tanah Hak Milik adat Persil Nomor 27/S.IV.
Butir d sampaiI masih dalam proses penSertifikatan, apabila proses
penSertifikatan dan balik nama telah selesai akan dilakukan pengikatan Hak
Tanggungan (atas agunan butir a sampai q) sebesar Rp.15.335.850.000,5 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM Nomer 05219, 05215, 05214 dan
05213 semuanya atas nama Fiah, Sarjana Ekonomi yang dilakukan pengikatan
hak Tanggungan Senilai Rp. 3.943.000.000,-.
1unit ruko dengan bukti kepemilikan SHM Nomer 3064 semuanya atas nama
Fiah, Sarjana Ekonomi yang dilakukan pengikatan hak Tanggungan Senilai
Rp. 5.396.000.000,- .
5 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM Nomer 4484, 4515, 4527, 4485,
4526 semuanya atas nama Fiah, Sarjana Ekonomi yang dilakukan pengikatan
hak Tanggungan Senilai Rp. 3.910.000.000,- .
7 unit rumah dengan bukti kepemilikan SHM Nomer 4484, 4515, 4527, 4485,
4526 semuanya atas nama Fiah, Sarjana Ekonomi yang dilakukan pengikatan
hak Tanggungan Senilai Rp. 3.910.000.000,1unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 0869 atas
nama Fiah, Sarjana Ekonomi yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 2.100.000.000,-.
1unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 1413 atas
nama Fiah, Sarjana Ekonomi yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 1.631.710.000,-.
1 unit tanah dan bangunan dengan Bukti Kepemilikan SHM Nomor 5058 atas
nama Fiah, Sarjana Ekonomi yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 1.672.160.000,-.
1 unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 4065 atas
nama Ferriyady Hartadinata yang akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 1.020.000.000,-.
Demikian Berikut Bangunan dan tanaman yang ditanam dan segala sesuatau
yang diatas tanah-tanah tersebut diatas baik yang sekarang ada maupun
dikemudian hari akan ada, yang menurut sifat, peruntukannya atau menurut
ketentuan Undang-undang dianggap sebagai benda tidak bergerak.
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37.

Larangan

:

Hukum Yang Berlaku

:

Deposito sesuai Bilyet Deposito Sebagai Berikut :
a. Bilyet Deposito dengan Nomor Seri : AD 237343, Nomor Rekening :
156-0200460717 sebesar Rp.1.000.000.000,- atas nama Debitur
b. Bilyet Deposito dengan Nomor Seri : AD 237344, Nomor Rekening :
156-0200460709 sebesar Rp.1.300.000.000,- atas nama Debitur
38. Deposito Sesuai Bilyet Deposito sebagai berikut :
Bilyet Deposito dengan Nomor Seri : AD 342070, Nomor Rekening :
156-0200517680 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nama Debitur telah diikat
secara Gadai dengan Akta Nomor 35 tanggal 11 April 2014
39. Mesin-mesin dan peralatan antara lain sebagaimana ternyata dari Daftar
Mesin dan Peralatan Produksi Debitur posisi per tanggal 30 Juni 2009, yang
ditandatangani oleh Direktur Perseroan Tersebut, yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini; Bahwa antara Pemberi Fidusia (Debitur) dengan
Penerima Fidusia (Bank) sebelumnya telah melakukan pengikatan secara
Fidusia atas Mesin-mesin pemberi Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar
Rp.34.465.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Jaminan Fidusia
Nomor W8-0021099.
AGUNAN LAIN
Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) atas nama Tuan Ferriyady Hartadinata,
1.
dengan Akta Personal Guarantee tanggal 16 September 2009 No. 55.
2.
Terhadap agunan-agunan tersebut, terkait juga sebagai agunan secara cross
Collateral atas nama Debitur, berdasarkan :
1.
Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.RCO.JKG/0247/PK-KI/2009,
Akta Nomor : 35 tanggal 16 September 2009 yang dibuat dihadapan
Rosalia Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi veserta Addendum-addendum
sebelumnya.
2.
Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.RCO.JKG/048/KI/2014, Akta
Nomor : 24 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan Rosalia Sarjana
Hukum, Notaris di Bekasi veserta Addendum-addendu sebelumnya
3.
Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.RCO.JKG/049/PK-KI/2014, Akta
Nomor : 25 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan Rosalia Sarjana
Hukum, Notaris di Bekasi veserta Addendum-addendu sebelumnya.
Perjanjian Kredit Investasi Nomor CRO.RCO.JKG/047/KMK/2014, Akta Nomor :
23 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan Rosalia Sarjana Hukum, Notaris di
Bekasi beserta Addendum-addendum sebelumnya.
Negative Covenants
Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan
perjanjian dan/atau perjanjian perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan
perjanjian ini belum dibayar lunas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Banki,
dimana perjanjian tersebut tidak akan ditahan oleh Bank tanpa alasan yang tidak jelas
maka debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Memindahtangankan barang Agunan yang berupa fixed asset.
2.
Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain.
3.
Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan
perusahaan kepada pihak lain.
4.
Melunasi hutang perusahaan kepada para pemilik/pemegang saham.
5.
Mengadakan transaksi dengan orang lain atau pihak lain termasuk tetapi tidak
terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan
dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar
atau menjual di bawah harga pasar.
6.
Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau
turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak setuju untuk
memberlakukan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat
dan kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Bekasi.

Perjanjian Kredit Investasi Nomor. CRO.JTH/BKS/049/KI/2014, Akta Nomor. 25 tanggal 11 April
2014 (Sebagaimana terakhir diubah dalam amandemen II (Kedua) Tanggal 15 September 2016
Nomor CRO.JTH/BKS/049/KI/2014 Tentang Perubahan Agunan)
Nama Perjanjian
Para Pihak

:
:

Objek Perjanjian
Fasilitas dan Dana yang diberikan

:
:

Perjanjian  Kredit Investasi  Nomor. CRO.JTH/BKS/049/KI/2014
PT Bank Mandiri (Bank)
Perseroan (Debitur)
Kredit Investasi yang bersifat Non-Revolving
Rp19.300.000.000 (sembilan belas milyar tiga ratus juta rupiah)
Kredit Investasi yang bersifat Non Revolving
Perjanjian dengan limit maksimal sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam milyar tujuh
ratus juta rupiah)

81

Bunga

:

Jangka Waktu

:

Jaminan

:

Atas Fasilitas Kredit Debitur wajib membayar bunga sebesar 13,50% pertahun,
dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 bulan yang bersangkutan dan
dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
Jangka Waktu Fasilitas Kredit tersebut 60 (enam puluh) bulan sejak penandatanganan
Perjanjian Kredit yaitu tanggal 11-04-2014 (sebelas April dua ribu empat belas) sampai
dengan tanggal 10-04-2019 (sepuluh April dua ribu sembilan belas) sudah termasuk
Availibility Period selama 9 (sembilan) bulan.
ASET TIDAK TETAP
1)
Persediaan/ stock barang baik yang sekarang telah ada maupun yang akan ada
di kemudian hari sebagaimana ternyata dari daftar Persediaan Debitur, posisi
per 11 Mei 2015 sebesar Rp. 196.463.427.353 yang telah diikat Fidusia dengan
niai penjaminan sebesar Rp. 150.000.000.00,- berdasarkan sertifikat Jaminan
Fidusia Nomor W11.01045184.AH.05.02 tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014
yang telah diikatkan dengan nilai penjaminan menjadi sebesar
Rp.250.000.000.000,-.
2)
Piutang/tagihan-tagihan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian
hari, sebagaimana ternyata dari daftar piutang debitur per 11 Mei 2015 senilai
Rp. 376.258.945.762,- yang telah diikat Fidusia dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 300.000.000.000,- berdasarkan sertifikat Jaminan Fidusia W11.01045176.
AH.05.02 tahun 2014 tanggal21 Mei 2014 yang telah ditingkatkan dengan nilai
penjaminan menjadi sebesar Rp.450.000.000.000,ASET TETAP
1. Sebidang tanah SHM Nomor 4380/ Sukamenak, seluas 199 M2, Terdaftar atas
nama Ferriyady Hartadinata.
• Telah dibebani   Hak Tanggungan Peringkat I   dengan nilai   penjaminan
sebesar Rp. 496.000.000,-   sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 4906/2009 tertanggal 29 Oktober 2009
• Telah dibebani Hak tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 248.420.000,2. 3 bidang tanah, yaitu masing-masing :
a. SHM No. 824/Pemekaran, seluas 92 M2.
b. SHM No. 829/ Sukamenak, seluas 56 M2.
c. SHM No. 831/ Pemakeran, seluas 239 M2.
Ketiganya terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan,
Soreang, Kelurahan Pamekaran, terdaftar atas nama terdaftar atas nama
Ferriyady Hartadinata. Ketiganya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai
berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.375.000.000 sebagaimana ternyata di sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4911/2009 tertanggal 29 Oktober 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 287.360.000,3. 3 bidang tanah, yaitu masing-masing :
a. SHM Nomor 03433/Sukamenak, seluas 70 M2.
b. SHM Nomor 03434/Sukamenak, seluas 336 M2.
c. SHM Nomor 03436/Sukamenak, seluas 309 M2.
Ketiganya, terdaftar atas neme Ferriyady Hartadinata; telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringat I
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.923.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4907/2009 tertanggal 29 Oktober 2009
- Hak Tanggungan Peringat II
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 528.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4907/2009 tertanggal 26 Juli 2012
- Hak Tanggungan Peringkat IIi sebesar Rp. 643.080.000.
4. Sebidang tanah SHM No. 03392/ Kebon Lega/ 2000, seluas 170 M2 Dan telah
dibebani Hak Tanggungan sebagi berikut :
• Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 587.000.000,-   sebagaimaa terrnyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 8065/2012 tertanggal 16 Desember 2009.
• Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 69.000.000,- sebagaimaa
terrnyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8065/2012 tertanggal
16 Desember 2009.
• Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 299.620.000,-

82

5. 5 bidang tanah, yaitu masing-masing:
a. SHM No. 3574/ Sukamenak, 39 M2 terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata .
b. SHM No. 3575/ Sukamenak, 213 M2 terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata.
c. SHM No. 3386/ Sukamenak, seluas 171 M2 .
d. SHM No. 2973/ Sukamenak, seluas 172 M2.
e. SHM No. 4504/ Sukamenak, 298 M2 terdaftar atas nama Ferriyady
Hartadinata telah dibebani dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut
• Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp. 3.312.600.000,-   dengan
nilai pinjaminan sebesar Rp. 3.312.600.000,- sebagaimana ternyata dari
sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4912/2009 tertanggal 29 Oktober 2009.
• Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp 733.250.000,6. Sebidang tanah SHM No. 2505/ Kampung Rawa, seluas 174 M2 terdaftar atas
nama Ferriyady Hartadinata. Dan telah dibebani Hak Tanggungan sebagai
berikut :
• Dan telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 450.000.000,- telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 2214/2009
tertanggal 02 November 2009.
• Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 421.000.000,-  telah dibebani
Hak Tanggungan Nomor 2744/2012 tertanggal 02 Agustus 2012.
• Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 109.570.000,7. Sebidang tanah SHM No. 8251/ Margasari, seluas 153 M2 , terdaftar atas nama
Ferriyady Hartadinata. dan telah dibebani Hak tanggungan sebagai berikut:
• Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I    dengan nilai
Rp. 656.400.000,- sebagaimana ternyata di Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 79/2009 tertanggal 14 Januari 2010.
• Hak Tanggungan Peringkat II   dengan nilai Rp. 22.600.000,- sebagaiman
ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8346/2012 tertanggal
18 Juli 2012
• Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 46.190.000,8. 2 bidang tanah, yaitu masing-masing:
a. SHM No. 2209/ Cibaduyut, seluas 61 M2.
b. SHM No. 2211/ Cibaduyut, seluas 64 M2.
Keduanya terdaftar atas nama Ferriyady Hartadinata . Keduanya telah dibebani
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp. 1.329.000.000,- sebagaimana
ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8063/2009 tertanggal
06 November 2009.
9. Sebidang tanah SHM No. 1588/ Cihideung, seluas 1.012 M2 Dan telah dibebani
Hak Tanggungan sebagai berikut :
• Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 3.616.500.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 301/2010 tertanggal 10 Februari 2010
• Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp. 106.670.000,10. Sebidang tanah SHM No. 499/ Sayati, seluas 150 M2 Dan telah dibebani Hak
Tanggungan sebagai berikut :
Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 752.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4910/2009 tetanggal 29 Oktober 2009
- Hak Tanggungan Peringkat II
dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 183.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 6514/2012 tertanggal 23 Agustus 2012.
11. 4 bidang tanah yaitu :
a. SHM No. 2611/ Sukamenak, seluas 235 M2.
b. SHM No. 4430/ Sukamenak, seluas 100 M2.
c. SHM No. 4431/ Sukamenak, seluas 101 M2.
d. SHM No. 3037/ Sukamenak, seluas 246 M2.
Keempatnya terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi. dan telah dibebani Hak
Tanggungan Sebagai berikut :
- Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 1.832.240.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 4913/2009 tetanggal 29 Oktober 2009.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 386.760.000,- sebagaimana
ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6515/2012 tertanggal
23 Agustus 2012
- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 624.900.000,-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2 bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 1584/ Cihideung, seluas 506 M2.
b. SHM No. 1585/ Cihideung, seluas 506 M2 .
Keduanya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
• Telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp. 2.691.100.000,sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 302/2010
tertanggal 10 Februari 2010
• Hak Tanggungan Peringkat II sebesar Rp.1.032.070.000,Sebidang tanah SHM No. 2210/ Cibaduyut, seluas 63 M2Dan telah dibebani
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjamin sebesar Rp. 670.000.000,sebagaimana ternyata dari sertifikat Hak Tanggungan Nomor 8062/2009
tertanggal 06 November 2009
Sebidang tanah SHGB No. 1/ Sukasari, seluas 5.294 M2 yang diuraikan dalam
Surat Ukur Nomor 108/Sukasari/2005 tanggal 18 Mei 2005; Dan telah dibebani
Hak Tanggungan sebagai Berikut:
- Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 9.140.500.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 1227/2009 tertanggal 11 November 2009
- Dibebani Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 192.500.000.000,sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1437/2012
tertanggal 04 Juli 2012.
4 bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 3726/ Cangkuang Kulon, seluas 1.245 M, Menurut Sertifikat yang
, tertanggal 13 Oktober 2010.
b. SHM No. 3750/ Cangkuang Kulon, seluas 70 M2 Menurut Sertifikat yang ,
tertanggal 19 November 2010.
c. SHM No. 3755/ Cangkuang Kulon, seluas 431 M2 Menurut Sertifikat yang ,
tertanggal 08 Desember 2010.
d. SHM No. 3756/ Cangkuang Kulon, seluas 152 M2 Menurut Sertifikat yang ,
tertanggal 06 Desember 2012.
Keempatnya telah dibebani Haktanggungan sebagai berikut.
- Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 2.400.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 2448/2011 tertanggal 23 Maret 2011
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 2.448.000.000,- sebagaimana
ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5611/2012 tertanggal
26 Juli 2012.
- Hak Tanggungan III sebesar Rp. 1.100.020.000,- .
Sebidang tanah SHM No. 3727/ Cangkuang Kulon, seluas 1.778 M2 dan telah
dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut.
- Telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai
Rp. 2.251.000.000,- ternyata dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
2449/2011 tertanggal 23 Maret 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai Rp. 1.974.000.000,- ternyata
dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5612/2012 tertanggal 26 Juli
2012.
- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp.1942.740.000,Sebidang tanah SHM Nomor 3786/Cangkuang Kulon, seluah 90 M2; Dan telah
dibebani Hak Tanggungaan sebagai berikut :
Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan Rp.138.000.000,sebagaiman ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 5096/2011
tertanggal 23 Juni 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 16.000.000,- sebagaimana ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 5608/2012 tertanggal 26 Juli 2012
- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 43.760.000,3 bidang tanah masing-masing :
a. SHM 03511/Sukamenak/2001 seluas 393 M2 tanggal 03 Juli 2001, menurut
sertifikat yang diterbitkan tertanggal 05 Juli 2001.
b. SHM 03508/Sukamenak/2001 seluas 137 M2 tanggal 12 Juni 2001,
menurut sertifikat yang diterbitkan tertanggal 12 Juli 2001.
c. SHM 03511/Sukamenak/2001 tanggal 20 Juni 2001, menurut sertifikat yang
diterbitkan tertanggal 20 Juni 2001.
Ketiganya telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :
- Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.382.000.000,- sebagai ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan
Nomor 5097/2011 tertanggal 23 Juni 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat II dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 80.000.000,- sebagai ternyata dari Sertifikat Hak Tanggungan Nomor
5613/2012 tertanggal 26 Juli 2011.
- Hak Tanggungan Peringkat III sebesar Rp. 568.830.000
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19. 7 bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 4914/ Sukamenak, seluas 92 M2.
b. SHM No. 4915/ Sukamenak, seluas 73 M2.
c. SHM No. 4916/ Sukamenak, seluas 60 M2.
d. SHM No. 4917/ Sukamenak, seluas 55 M2.
e. SHM No. 4918/ Sukamenak, seluas 59 M2.
f. SHM No. 4919/ Sukamenak, seluas 67 M2.
g. SHM No. 4920/ Sukamenak, seluas 74 M2.
Ketujuhnya terdaftar atas nama Fiah Sarjana Ekonomi, dan Telah dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I dengan nilai Rp. 3.150.000.000,20. 5 bidang tanah masing-masing :
a. SHGB No. 4517/ Margahayu Selatan, seluas 78 M2.
b. SHGB No. 4519/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
c. SHGB No. 4520/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
d. SHGB No. 4521/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
e. SHGB No. 4522/ Margahayu Selatan, seluas 72 M2.
Terdaftar atas nama Fiah,SE dan dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan
nilai penjaminan Rp. 1.599.725.000,21. 2 bidang tanah masing-masing :
a. SHM No. 4947/Sukamenak,seluas 95M2.
b. SHM No.4948/ Sukamenak,seluas 95 M2.
Terdaftar atas nama Fiah, SE dan akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat
I dengan Nomor 06682/2014 tanggal 18 Agustus 2014 nilai penjaminan
Rp.1.597.410.000,-.
22. Sebidang tanah Hak Milik No. 1907/ Cangkuang Kulon, seluas 1.305 M2.
Terdaftar atas nama Fiah S.E dan akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat
I Nomor 0792/2014 tanggal 18 September 2014 dengan nilai penjaminan
Rp 2.610.000.000,23. 4 bidang tanah dan bangunan pabrik yang berdiri diatasnya dengan bukti
kepemilikan berupa :
a. SHM Nomor 4117/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady
Hartadinata.
b. SHM Nomor 4129/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady
Hartadinata.
c. SHM Nomor 4172/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady
Hartadinata.
d. SHM Nomor 4004/ Desa Cangkuang Kulon atas nama Ferriyady
Hartadinata.
telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I dengan nilai penjaminan sebesar
Rp. 1.597.410.000,24. Sebidang Tanah dan bangunan Pabrik yang berdiri di atasnya. Dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I dengan nilai Penjamin sebesar Rp.10.000.000.000,25. Sebidang Tanah dan bangunan Pabrik yang berdiri di atasnya. Dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I dengan nilai Penjamin sebesar Rp.3.778.000.000,26. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan
Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan Bukti kepemilikan :
a.
SHM Nomor 4314/ Desa Cangkuang Kulon atas Nama Fiah Sarjana
Ekonomi.
b.
SHM Nomor 4320/ Desa Cangkuang Kulon atas Nama Fiah Sarjana
Ekonomi.
c.
SHM Nomor 4317/ Desa Cangkuang Kulon atas Nama Fiah Sarjana
Ekonomi.
d.
SHM Nomor 4346/ Desa Cangkuang Kulon atas Nama Fiah Sarjana
Ekonomi.
e.
SHM Nomor 4319/ Desa Cangkuang Kulon atas Nama Fiah Sarjana
Ekonomi.
telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Rp. 7.424.850.000,27. Tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan
Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung dengan bukti kepemilikan :
a.
SHM Nomor 4372 atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
b.
SHM Nomor 4345 atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
c.
SHM Nomor 4371 atas nama Fiah Sarjana Ekonomi.
d.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1101 luas 544 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 124 tanggal 15 Februari 2016.
e.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 84 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 664 tanggal 15 Februari 2016.
f.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 42 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 644 tanggal 15 Februari 2016.
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g.

Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 161 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 123 tanggal 15 Februari 2016.
h.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 366 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 121 tanggal 15 Februari 2016.
i.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 123,5 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 122 tanggal 15 Februari 2016.
j.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 126 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 125 tanggal 15 Februari 2016.
k.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan, Kohir
Nomor 1560 luas 50 M2, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 126 tanggal 15 Februari 2016.
l.
Tanah hak milik adat Persil Nomor 27/S.IV.Blok Citamiang Wetan,
Kohir Nomor 1560, yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
120 tanggal 15 Februari 2016.
Butir d sampai l masih dalam proses pensertifikatan, apabila proses pensertifikatan
dan balik nama telah selesai akan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan (atas
agunan butir a sampai dengan q ) sebesar Rp.15.335.850.000,28. 5 unit rumah yang terletak dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 0519,0518,
05215, 05214 dan 05213 Hak Tanggungan senilai Rp 3943.000.000,29. 1 Unit ruko yang terletak dengan bukti kepemilikan SHM 3064 atas nama
Fiah Sarjana Ekonomi. teah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan senilai
Rp. 5.396.000.000,30. 5 Unit rumah yang terletak \ dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 4484, 4515,
4527, 4485, 4526 semuanya atas nama Fiah Sarjana Ekonomi. telah dilakukan
pengikatan Hak Tanggungan senilai Rp. 3.910.000.000,31. 7 Unit rumah yang dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 5175, 5140, 5141,
5142, 4969, 5172, 5212 semuanya atas nama Fiah Sarjana Ekonomi. telah
dilakukan pengikatan Hak Tanggungan senilai Rp. 3.250.000.000,32. 1 Unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilkan SHGB Nomor 089 atas
nama Fiah Sarjana Ekonomi. telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 2.100.000.000,33. 1 Unit tanah dan bangunan dengan Bukti Kepemilikan SHM Nomor 1413 atas
nama Fiah Sarjana Ekonomi. telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 1.631.710.000,34. 1 Unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemiikan SHM Nomor 5058 atas
nama Fiah Sarjana Ekonomi. telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 1.672.160.000,35. 1 Unit tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 4065 atas
nama Fiah Sarjana Ekonomi. telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan
senilai Rp. 1.020.000.000,36. Deposito sesuai Bilyet Deposito sebagai berikut :
a. Bilyet Deposito dengan Nomor Seri : AD 237343, Nomor Rekening :
156-0200460717 sebesar Rp. 1.000.000.000,- atas nama Debitur.
b. Bilyet Deposito dengan Nomor Seri : AD 237344, Nomor Rekening :
156-0200460709 sebesar Rp. 1.300.000.000,- atas nama Debitur.
Keduanya telah diikat secara Gadai Nomor CRO.JKB/012/GADAI/2013 tanggal
04 Februari 2013 yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup sebesar
Rp.2.300.000.000,37. Deposito sesuai dengan Bilyet Deposio sebagai berikut :
- Bilyet Deposito dengan Nomor Seri : AD 342070, Nomor Rekening :
156- 0200517680 sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nama Debitur telah
diikat secara Gadai dengan Akta Nomor 35 tanggal 11 April 2014.
38. Mesin-mesin dan peralatan, sebagaimana ternyata dari Daftar Mesin dan
Peralatan Produksi Debitur posisi per tanggal 30 Juni 2009, yang ditandatangani
oleh Direktur Perseroan tersebut, yan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
Bahwa dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 34.465.000.000,- sebagaimana
ternyata dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0021099AH.05.01.TH.2009/
STD tanggal 02 November 2009.
39. Mesin-mesin dan peralatan baru antara lain sebagaimaa ternyata dari Deftar
Mesin dan Peralatan Produksi Debitur posisi per tanggal 29 April 2013, yang
ditandatangani oleh Direktur Perseroan tersebut, dengan nilai penjaminan
sebesar Rp. 3.000.000.000,- sebagaiman ternyata dari Sertifikat Jaminan
Fidusia Nomor W11.01045172.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 21 Mei 2014.
40. Mesin-mesin dan peralatan baru pembuatan kalung venci dan kalung holo,
dengan nilai penjaminan sebesar Rp.27.000.000.000,- sebagaimana ternyata
dari Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W11.01045172.AH.05.01 tahun 2014
tanggal 21 Mei 2012.
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Larangan

:

Hukum Yang Berlaku

:

AGUNAN LAIN
1. Personal Guarantee (Jaminan Pribadi) atas nama Ferriyady Hartadinata, yang
telah diikat dengan Akta Personal Guarantee Nomor 55 tertanggal 16 November
2009 dan Nomor 34 tanggal 11 April 2014 keduanya yang dibuat di hadapan
Rosiana Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi.
2. 2 (kedua) Bilyet Giro Deposito berjangka yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri
Cabang Bekasi Juanda :
Nomor Seri AD 237343, No. Rek 156-02-0046071-7, sebesar
Rp. 1.000.000.000,- tertanggal 01-02-2013
Nomor Seri AD 237344, No. Rek 156-02-0046070-9, sebesar
Rp. 1.300.000.000,- tertanggal 01-02-2013
Keduanya atas nama Debitur, diikatkan dengan Gadai Deposito No. CRO.
JKB/012/GADAI/2013 tanggal 04-02-2013
3. 1 (satu) Bilyet Giro Deposito berjangka PT Bank Mandiri (Persero)Tbk, yang
diterbitkan Bank Mandiri Cabang Bekasi Juanda, No. Seri AD 342070, No.
Rek 156-02-005176-0, sebesar Rp. 5.000.000.000,- atas nama Debitur. Akta
Pemberian Jaminan Gadai Deposito tangal 11-04-2014 No. 35.
Terhadap agunan-agunan tersebut, terkait juga sebagai agunan secara cross
Collateral atas nama Debitur, berdasarkan :
1. Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan limit sebesar Rp. 230.000.000.000,(dua ratus tiga puluh miliyar rupiah) dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagaimana dari Perjanjian Modal Kerja, Nomor : CRO.RCO.JKG/0246/PKMK/2009, tertanggal 16 September 2009 Akta Nomor 34
2. Perjanjian Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua
puluh delapan miliyar rupiah) dengan kentuan dan syarat-syarat sebagaimana
dari Perjanjian Kredit Investasi, Nomor : CRO.RCO.JKG/0247/PK-KI/2009,
tertanggal 16 September 2009 Akta Nomor 35
3. Perjanjian Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp. 70.000.000.000,-( tujuh
puluh miliyar rupiah) dengan kentuan dan syarat-syarat sebagaimana dari
Perjanjian Kredit Investasi, Nomor : CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014, tertanggal
14 April 2014 Akta Nomor 23
4. Perjanjian Kredit Investasi dengan limit sebesar Rp. 6.700.000.000,- (enam
miliyar tujuh ratus juta rupiah) dengan kentuan dan syarat-syarat sebagaimana
dari Perjanjian Kredit Investasi, Nomor : CRO.JTH/BKS/048/KMK/2014,
tertanggal 14 April 2014 Akta Nomor 24
Terhaap agunan Non Fixed Asset & Lainnya tersebut diatas terikat juga sebagai
agunan secara tanggung renteng/cross collateral untuk menjamin fasilitas Kredit
sebagai berikut
Kredit Modal Kerja Nomor : CRO. RCo.JKG/0246/PK-KMK/2009, Akta Nomor
: 34 tanggal 16 September 2009, yang dibuat di hadapan Rosliana, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Bekasi.
Kredit Investasi (KI) Nomor : CRO.JTH/BKS/048/KI/2014, Akta Nomor :
34 tanggal 16 September 2009, yang dibuat di hadapan Rosliana, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Bekasi.
Kredit Modal Kerja (KMK) Nomor: CRO. JTH/BKS/047/KMK/2014, Akta Nomor
23 tanggal 16 September 2009, yang dibuat di hadapan Rosliana, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Bekasi.
Negative Covenant
Selama seluruh hutang yang timbul dan wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini belum dibayar lunas tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Banki,
dimana perjanjian tersebut tidak akan ditahan oleh Bank tanpa alasan yang tidak jelas
maka debitur tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:
1.
Memindahtangankan barang Agunan yang berupa fixed asset.
2.
Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari Bank lain.
3.
Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan
perusahaan kepada pihak lain.
4.
Melunasi hutang perusahaan kepada para pemilik/pemegang saham.
5.
Mengadakan transaksi dengan orang lain atau pihak lain termasuk tetapi tidak
terbatas pada perusahaan afiliasinya diluar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar
atau menjual di bawah harga pasar.
6.
Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau
turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.
Perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak setuju untuk
memberlakukan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia dan memilih tempat
dan kedudukan hukum (domisili) yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Bekasi.
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Sampai dengan tanggal diterbitkan prospektus ini, tidak terdapat pembatasan dalam perjanjianperjanjian atau kesepakatan-kesepakatan tersebut yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham
publik, menghalangi pelaksanaan penawaran umum saham, rencana penggunaan dana, dan tidak
saling bertentangan satu sama lainnya sebagaimana yang termaktub dalam Surat PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk selaku Kreditur Perseroan No. CMB.BD1/0460/2017 tanggal 28 April 2017 Perihal:
Surat Persetujuan Pelaksanaan IPO dan Perubahan Covenant yang menyatakan Perseroan wajib
menyampaikan laporan tertulis maksimal 30 hari setelah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham (kecuali
perubahan pemegang saham publik), pengurus dan nilai saham; (ii) mengambil bagian dividen atau
modal untuk kepentingan diluar usaha dan kepentingan pribadi; dan (iii) mengadakan merger, akuisisi,
menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para
pemegang saham dengan cara mengubah nama pengurus serta mencatat penyerahan / pemindahan
saham.
Perjanjian dengan Pihak Afiliasi
1.

2.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 01/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2505/Kelurahan Kampung Rawa, Seluas 174 M2,
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 26 Juni 1997. Nomor 1134/1997 terletak di
Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Johar Baru, Kampung Rawa.
Jl. Kampung Rawa Selatan IV Nomor 5
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta
Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan
itu melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa
pemilikan. akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian
yang timbul dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri
dan segala sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Jakarta
Pusat

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 01/PPJB/IX/2009
tanggal 18 September 2009 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3575/Desa Sukamenak, Seluas 213 M2, diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1987. Nomor 4664/1987 terletak di Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak.
Komplek Kopo Permai II Blok 10 CD- Nomor 6
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dibayarkan
secara tunai.
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3.

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 02/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3574/Desa Sukamenak, Seluas 39 M2, diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 11 Februari 1986. Nomor 1078/1986 terletak di Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak. Komplek Kopo Permai II
Blok 10 CD Nomor 6
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 47.740.000,- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus
empat puluh ribu Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua..
-

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.
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4.

5.

Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 03/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2973/Desa Sukamenak, Seluas 172 M2, diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 7 September 1995. Nomor 13169/1995 terletak di
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak.
Komplek Kopo Permai II Blok 10 CD-Nomor 35
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) dibayarkan
secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 04/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3037/Desa Sukamenak, Seluas 246 M2, diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 16 Juni 1987. Nomor 2676/1987 terletak di Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak.
Komplek Kopo Permai II Blok 10 CD-Nomor 16 A
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 257.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta
Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
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6.

7.

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 05/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4380/Desa Sukamenak, Seluas 199 M2, diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 23 Oktober 2007. Nomor 00057/2007 terletak di
Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak.
Komplek Kopo Permai Blok 7A Nomor 2
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah dibayarkan
secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 06/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3386/Desa Sukamenak, Seluas 171 M2, diuraikan
dalam Gambar Situasi tanggal 15 Maret 1997. Nomor 3123/1997 terletak di Provinsi
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak.
Komplek Kopo Permai Blok 10 AX-Nomor 6
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 201.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dibayarkan
secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
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8.

9.

Pengalihan

:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 01/PPJB/V/2012
tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3392/Desa Sukamenak, Seluas 170 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur tanggal 4 Mei 2000. Nomor 190/Kebon Lega/2000 terletak di
Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Bojongloa Kidul, Situsaeur.
Gang Muarasari III
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 458.500.000,- (empat ratus lima puluh delapan
juta lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 02/PPJB/V/2012
tanggal 22 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 8251/ Kelurahan Margasari, Seluas 153 M2,
diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 September 1981. Nomor 10236/1991
terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Buah Batu, Margasari.
Jalan dari Buahbatu ke Binong
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah)
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
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10.

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 di Kota
Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 03/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3433/Desa Sukamenak, Seluas 174 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 29 Januari 2001. Nomor 00028/Sukamenak/2001 terletak
di Provinsi Jawabarat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sukamenak.
Jl. Sukamenak Nomor 179
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Dalam hal terjadi pembatalan sebagai akibat salahnya pihak Penjual, maka Penjual
diwajibkan untuk segera mengembalikan uang yang diterimanya.
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11.

12.

Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 04/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3436/Desa Sukamenak. Seluas 309 M2 (tiga ratus
sembilan meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Januari 2001 Nomor
00031/Sukamenak/2001, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Margahayu
Desa
: Sukamenak
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-Undang) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Sekeawi) Jalan
Sukamenak Nomor 179, Sekeawi RT.03/RW.05
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 158.000.000.00 (Seratus lima puluh delapan juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 05/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3434/Desa Sukamenak. Seluas 336M2 (tiga ratus
tiga puluh enam meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 Januari 2001
Nomor 00029/Sukamenak/2001, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Margahayu
Desa
: Sukamenak
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Sekeawi) Jalan
Sukamenak Nomor 179, Sekeawi RT.03/RW.05
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 198.660.000.00 (Seratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus enam
puluh ribu Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
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Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 06/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 2611/Desa Sukamenak. Seluas 233M2 (dua ratus
tiga puluh tiga meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 22 September
1997 Nomor 15030/1997, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Margahayu
Desa
: Sukamenak
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Sekeawi) Jalan
Sukamenak Nomor 179, Sekeawi RT.03/RW.05
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 150.000.000.00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.
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Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 07/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4431/Desa Sukamenak. Seluas 101M2 (seratus
satu meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 2008 Nomor
00099/2008, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Margahayu
Desa
: Sukamenak
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Sekeawi) Jalan
Sukamenak Nomor 179, Sekeawi RT.03/RW.05
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 38.000.000.00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 08/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4430/Desa Sukamenak. Seluas 100M2 (seratus
meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 29 April 2008 Nomor 00100/2008,
terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Margahayu
Desa
: Sukamenak
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Sekeawi) Jalan
Sukamenak Nomor 179, Sekeawi RT.03/RW.05
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 59.000.000.00 (Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua
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Pengalihan

:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 09/PPJB/V/2012
tanggal 25 Mei 2012 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 449/Desa Sayati. Seluas 150M2 (seratus meter
persegi). Diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 2 Januari 1989 Nomor 170/1989,
terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Margahayu
Desa
: Sayati
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda tetap
(tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan Toko (Ruko) Jalan Taman Kopo Indah
Blok R Nomor 9
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 200.000.000.00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 01/PPJB/II/2011
tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan

Para Pihak

:

Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian

:

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3727/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 1.778M2
(seribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 00199/2010, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Ciparay) Jalan
Sukamenak Nomor 185

Nilai Perjanjian

:

Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 1.630.000.000.00 (Satu Miliyar enam ratus tiga puluh Juta Rupiah)
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Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau
adanya pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat
turun temurun bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang
meninggal dunia itu atau Direktur baru.

Hak dan Kewajiban

:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.

Pengalihan

:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Pembatasan dan
Pembebanan

:

-

Pengakhiran Sepihak

:

-

Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 02/PPJB/II/2011
tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan

Para Pihak

:

Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian

:

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3726/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 1.245M2
(seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 00198/2010, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Ciparay) Jalan
Sukamenak Nomor 185

Nilai Perjanjian

:

Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 320.000.000.00 (tiga ratus dua puluh Juta Rupiah)

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau
adanya pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat
turun temurun bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang
meninggal dunia itu atau Direktur baru.

Hak dan Kewajiban

:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.

Pengalihan

:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Pembatasan dan
Pembebanan

:

-

Pengakhiran Sepihak

:

-

Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 03/PPJB/II/2011
tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3750/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 1.245M2
(seribu dua ratus empat puluh lima meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur
tanggal 16 Agustus 2010 Nomor 00198/2010, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Ciparay) Jalan
Sukamenak Nomor 185
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Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 170.000.000.00 (seratus tujuh puluh Juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 04/PPJB/II/2011
tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3756/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 152M2
(seratus lima puluh dua meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal
27 Oktober 2010 Nomor 00227/2010, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undang) dianggap sebagai benda-benda
tetap (tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan pabrik (Blok Ciparay) Jalan
Sukamenak Nomor 185
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 50.000.000.00 (lima puluh Juta Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 05/PPJB/II/2011
tanggal 16 Februari 2011 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3755/Desa Cakuang, Seluas 431 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 27 Oktober 2010. Nomor 00228/2010 terletak di Provinsi
Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Jl. Sukamenak Nomor 185
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 873.990.000,- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta
sembilan ratus sembilan puluh ribu Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
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22.

23.

Hak dan Kewajiban

:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 07/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3877/Desa Sayati, Seluas 770 M2, diuraikan dalam
Surat Ukur Tanggal 10 Desember 2013. Nomor 00646/2013 terletak di Provinsi
Jawabarat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sayati.
Jl. Kopo Sayati Nomor 165
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 233.160.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta
seratus enam puluh ribu Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 08/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3879/Desa Sayati, Seluas 302 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 4 Desember 2013. Nomor 00641/2013 terletak di Provinsi
Jawabarat, Kabupaten Bandung, Margahayu, Sayati.
Jl. Kopo Sayati Nomor 165
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24.

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Harga jual beli atas objek tanah Rp. 3.064.692.000,- (tiga milyar enam puluh empat
juta enam ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah) dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan
itu melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa
pemilikan. akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian
yang timbul dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri
dan segala sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 09/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 3064/Desa Sayati, Seluas 710 M2, diuraikan dalam
Surat Ukur Tanggal 11 Maret 2008. Nomor 0288/2008 terletak di Provinsi Jawabarat,
Kabupaten Bandung, Margahayu, Sayati.
Jl. Kopo Sayati Nomor 165
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan
itu melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa
pemilikan. akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian
yang timbul dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri
dan segala sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.
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25.

26.

Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 01/PPJB/V/2014
tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat di bawah tangan
Ferriyady Hartadinata (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 1907/Desa Cakuang, Seluas 1.305 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 31 Agustus 1998. Nomor 16668/1998 terletak di Provinsi
Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Sapphire Residence, Kampung Sindangpalay
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 10/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4314/Desa Cakuang, Seluas 546 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 15 April 2014. Nomor 00795/Cangkuang Kulon/2014
terletak di Provinsi Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Blok Mengger, Sapphire Residence, Kampung Sindangpalay
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah)
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
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27.

28.

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 11/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4320/Desa Cakuang, Seluas 726 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 15 April 2014. Nomor 00796/Cangkuang Kulon/2014
terletak di Provinsi Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Sapphire Residence, Kampung Sindangpalay
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah)
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan
itu melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa
pemilikan. akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian
yang timbul dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri
dan segala sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 12/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4317/Desa Cakuang, Seluas 656 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 17 Maret 2014. Nomor 00782/Cangkuang terletak di
Provinsi Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Sapphire Residence, Kampung Sindangpalay
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta Rupiah)
dibayarkan secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
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29.

30.

Pengalihan

:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 13/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4346/Desa Cakuang, Seluas 46 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 31 Agustus 1998. Nomor 00795/Cangkuang Kulon/2014
terletak di Provinsi Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Sapphire Residence Kampung Citamiang Kaler Nomoer 139
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dibayarkan
secara tunai.
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
-

:
:

Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 14/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4319/Desa Cakuang, Seluas 210 M2, diuraikan
dalam Surat Ukur Tanggal 11 April 2014. Nomor 00891/Cangkuang Kulon/2014.
terletak di Provinsi Jawabarat, Kabupaten Bandung, Dayeuhkolot, Cangkuang Kulon.
Blok Citamiang Sapphire Residence, Kampung Ciparay Hilir.
Harga jual beli atas objek tanah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dibayarkan
secara tunai.
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31.

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak

:

Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

:

:

:
:

Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut oleh Pihak pertama kepada
Pihak Kedua dilakukan sebelum penandatanganan Perjanjian.
Pihak Pertama tidak melalaikan kewajiban-kewajibannya untuk membayar pajakpajak atau biaya biaya lainnya kepada pemerintah. Sehubungan dengan sebidang
tanah berikut bangunan tersebut.
Hak :
Segala suatu yang dijual beli menjadi hak serta tanggungan dari dari Pihak Kedua.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua. untuk
selama jual-beli tersebut belum dilaksanakan, untuk dan atas nama Pihak Pertama :
Menjalankan segala hak dan kepentingan Pihak Pertama sebagai yang berhak dan
bekepentingan atas sebidang tanah berikut bangunan tersebut dan untuk keperluan itu
melakukan segala tindakan baik berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan.
akan tetapi dengan ketentuan bahwa segala keuntungan dan kerugian yang timbul
dari tindakan itu menjadi hak serta tanggungan dari Pihak Kedua sendiri dan segala
sesuatu dijalankan atas ongkos dari Pihak Kedua.
Dalam hal terjadi pembatalan sebagai akibat salahnya pihak Penjual, maka Penjual
diwajibkan untuk segera mengembalikan uang yang diterimanya.
Domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale
Bandung di Kabupaten Bandung.
Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 15/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4471/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 399M2 (tiga
ratus sembilan puluh sembilan meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal
10 Juli 2015 Nomor 00971/2015, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda tetap
(tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan (Blok Mengger Sapphire) Kampung
Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 85.000.000.00 (delapan puluh lima Juta Rupiah)
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.
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32.

33.

Nama Perjanjian

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 16/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan

Para Pihak

:

Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)

Objek Perjanjian

:

Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4372/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 174M2
(seratus tujuh puluh empat meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal
11 April 2014 Nomor 00792/Cangkuang Kulon/2014, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda tetap
(tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan (Sapphire Residence) Kampung
Ciparay Hilir

Nilai Perjanjian

:

Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 70.000.000.00 (tujuh puluh Juta Rupiah)

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

-

Hak dan Kewajiban

:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.

Pengalihan

:

Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.

Pembatasan dan
Pembebanan

:

-

Pengakhiran Sepihak

:

-

Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 17/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4345/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 532M2 (lima
ratus tiga puluh dua meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 11 April 2014
Nomor 00794/Cangkuang Kulon/2014, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda tetap
(tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan (Sapphire Residence) Kampung
Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 90.000.000.00 (sembilan puluh Juta Rupiah)
-

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

:

:
:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.
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34.

35.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 19/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4492/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 84M2 (delapan
puluh empat meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Februari 2015
Nomor 00922/Cangkuang Kulon/2015, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda tetap
(tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan (Sapphire Residence) Kampung
Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 29.400.000.00 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu Rupiah)
-

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

:

:

:
:

Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”) Tanah Nomor : 18/PPJB/V/2015
tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Nomor 4486/Desa Cangkuang Kulon. Seluas 42M2 (empat
puluh dua meter persegi). Diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 24 Februari 2015
Nomor 00923/Cangkuang Kulon/2015, terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, yang menurut sifatnya,
tujuan, dan peraturan hukum (Undang-undnag) dianggap sebagai benda-benda tetap
(tidak bergerak), antara lain : sebuah bangunan (Sapphire Residence) Kampung
Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 14.700.000.00 (empat belas juta tujuh ratus ribu Rupiah)
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.
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36.

37.

38.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 21/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 3011. Seluas
±76,5M2 (kurang lebih tujuh puluh enam koma lima meter persegi). Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, Kampung Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 10.000.000.00(sepuluh juta Rupiah)
-

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 22/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 1560. Seluas
±366M2 (kurang lebih tiga ratus tiga puluh enam meter persegi). Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, Kampung Ciparay Hilir

:

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 20/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 1560. Seluas
±161M2 (kurang lebih seratus enam puluh satu meter persegi). Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, Kampung Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 25.760.000.00 (dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah)
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-
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39.

40.

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak

:

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

:

-

Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 23/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 1560. Seluas
±126 M2 (kurang lebih seratus dua puluh enam meter persegi). Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, Kampung Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 20.160.000.00 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu Rupiah)
-

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:
:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan
Hak dan Kewajiban

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 24/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 1110. Seluas
±644 M2 (kuran lebih enam ratus empat puluh empat meter persegi). Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, Kampung Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 103.040.000.00 (seratus tiga juta empat puluh ribu Rupiah)
-

Pengalihan

:

:

:

:

Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 58.560.000.00 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu Rupiah)
-

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
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41.

42.

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

-

:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 25/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 1560. Seluas
±123,5 M2 (kurang lebih seratus dua puluh tiga koma lima meter persegi).
Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Berikut segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut, Kampung Ciparay Hilir
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 19.760.000.00 (seratus tiga juta empat puluh ribu Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.

Nama Perjanjian

:

Para Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Nilai Perjanjian

:

Jangka Waktu dan
Perpanjangan

:

Hak dan Kewajiban

:

Pengalihan

:

Pembatasan dan
Pembebanan
Pengakhiran Sepihak
Hukum yang berlaku dan
Penyelesaian Perselisihan

:

Perjanjian Pengoperan dan Pemasaran (“PP”) Tanah Nomor : 26/PP/V/2015 tanggal
13 Mei 2015 yang dibuat di bawah tangan
Fiah, S.E. (“Pihak Pertama”)
Perseroan (“Pihak Kedua ”)
Sebidang tanah Hak Milik Persil Nomor 27, sawah kelas IV, Kohir No. 1560. Seluas
±112 M2 (kurang lebih seratus dua belas meter persegi). Terletak di :
Provinsi
: Jawa Barat
Kabupaten : Bandung
Kecamatan : Dayeuhkolot
Desa
: Cangkuang Kulon
Jual Beli Sebidang tanah berikut bangunan tersebut dilakukan dan diterima dengan
harga Rp. 17.920.000.00 (tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)
Perjanjian ini tidak berakhir oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau adanya
pergantian Direktur pada Perseroan Pihak Kedua. akan tetapi bersifat turun temurun
bagi para ahli warisnya atau penggantinya menurut hukum dari yang meninggal dunia
itu atau Direktur baru.
Kewajiban :
Penyerahan sebidang tanah berikut bangunan tersebut wajib dilakukan oleh Pihak
Pertama kepada Pihak Kedua sebelum penandatanganan perjanjian ini.
Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak untuk
mengalihkan kekuasaan ini kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua.
-

:
:

Untuk segala urusan mengenai Perjanjian ini dengan akibat-akibatnya, kedua belah
pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri
Kelas I (Satu) A Bale Bandung di Kabupaten Bandung.
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Daftar Aset Tetap Perseroan
Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan menguasai aset tetap berupa tanah dan bangunan
yaitu:
Tanah dan Bangunan
No No. Sertifikat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SHM No.
2505 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 3575
atas nama
Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 3574atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.2973 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 3037
atas nama Fiah
S,E dinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4380
atas nama
Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.
3386 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3392 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.8251 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3433 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 3436
atas nama
Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri

Gambar Situasi/Surat Ukur Luas

Lokasi

Tahun Perolehan
Aset

205/Pattaneteang/2013

174 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

8 September 1989

4664/1987

213 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

17 Februari 1998

1078/1986

39 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

17 Februari 1998

13169/1995

172 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

17 Februari 1998

4676/1987

246 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

16 Juli 1987

00057/2007

199 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

13 November 2007

3123/1997

171 m2

Sukamenak Kec.Margahayu Kab.
Bandung

3 Mei 1997

190/Kebon Lega/2000

170 m2

Kebon lega Kec. Bojongloa Kidul
Kotamadya Tegalega

20 Juli 2000

10236/1981

153 m2

Margasari Kec.Buah Batu Kota
Bandung Gedebage

14 Desember 1992

00028/Sukamenak/2001

70 m2

Sukamenak Kec. Margahayu Kab.
8 Februari 2001
Bandung

00031/Sukamenak/2001

309 m2

Sukamenak Kec. Margahayu Kab.
8 Februari 2001
Bandung
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No No. Sertifikat
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SHM No.3434 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.2611 atas
nama Fiah S.E di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4431 atas
nama Fiah S.E di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4430 atas
nama Fiah S.E di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.499 atas
nama Fiah S.E di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3727 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 3726
atas nama
Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3750 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3756 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di Bank
Mandiri
SHM No.3755 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3877 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3879 atas
nama Ferriyady
Hartadinata di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.3064 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 1907
atas nama Fiah
S.Edi jaminkan di
bank mandiri

Tahun Perolehan
Aset

Gambar Situasi/Surat Ukur Luas

Lokasi

00029/Sukamenak/2001

336 m2

Sukamenak Kec. Margahayu Kab.
8 Februari 2001
Bandung

15030/1997

235 m2

Sukamenak Kec. Margahayu Kab.
16 Oktober 1997
Bandung

00099/2008

101 m2

Sukamenak Kec. Margahayu Kab.
23 Mei 2008
Bandung

00100/2008

100 m2

Sukamenak Kec. Margahayu Kab.
29 mei 2008
Bandung

170/1989

150 m2

Kel.Sayati, Kec.Margahayu, kab.
Bandung

25 Februari 1989

00199/2010

1.778
m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

13 oktober 2010

00198/2010

1.245
m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

13 Oktober 2010

002224/2010

70 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

19 November 2010

00227/2010

152 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

6 Desember 2010

00228/2010

431 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

8 Desember 2010

00646/2013

770 m2

Sayati Kec. Margahayu Kab
Bandung

5 Mei 2014

00641/2013

302 m2

Sayati Kec. Margahayu Kab
Bandung

20 Mei 2014

00288/1998

710 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

11 Juli 1981

16668/1998

1.305
m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

23 september 1998
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No No. Sertifikat
26.

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

SHM No.4314 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4320 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4317 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4346 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4419 atas
nama Fiah S.E
dijaminkan di bank
mandiri
atas nama H.A
Soleh
SHM No.4372 atas
nama Fiah S.E di
jaminkan di bank
mandiri
SHM No. 4345
atas nama Siti
Suhendah dan
Jalaludin jaminkan
di bank mandiri
SHM No.4486 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4492 atas
nama Fiah S.Edi
jaminkan di bank
mandiri
SHM No.4607 atas
nama Fiah S.E
SHM No.4608 atas
nama Fiah S.E
SHM No.4609 atas
nama Fiah S.E
SHM No.4610 atas
nama Fiah S.E
SHM No.4611 atas
nama Fiah S.E
SHM No.4612 atas
nama Fiah S.E
SHM No.4620 atas
nama Fiah S.E

Gambar Situasi/Surat Ukur Luas

Lokasi

Tahun Perolehan
Aset

00795/Cangkuang
Kulon/2014

546 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

29 Agustus 2014

0796/Cangkuang
Kulon/2014

726 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

29 Agustus 2014

00782/Cangkuang

656 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

29 Agustus 2014

00793/Cangkuang
Kulon/2014

46 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

11 November 2014

00971/Cangkuang
Kulon/2014

210 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

29 Agustus 2014

009712/Cangkuang
kulon/2015

399 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

29 Desember 2014

00792/Cangkuang
Kulon/2014

174 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

29 Desember 2014

00794/Cangkuang
Kulon/2014

532 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

11 November 2014

00923/Cangkuang
Kulon/2015

42 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

26 Agustus 2015

00922/Cangkuang
Kulon/2015

84 m2

Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

12 Oktober 2015

01090/Cangkuang
Kulon/2016
01088/Cangkuang
Kulon/2016
01089/Cangkuang
Kulon/2016
01087/Cangkuang
Kulon/2016
01092/Cangkuang
Kulon/2016
01091/Cangkuang
Kulon/2016
01107/Cangkuang/2016

161 m2
50 m2
365 m2
126 m2
662 m2
123 m2
112 m2
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Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung
Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung
Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung
Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung
Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung
Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung
Cangkuang Kulon Kec.
Dayeuhkolot Kab. Bandung

26 September 2016
26 September 2016
29 September 2016
26 September 2016
26 September 2016
26 September 2016
14 November 2016

Aset Tetap Selain Tanah dan Bangunan
Perseroan menguasai 5 (lima) unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua.
Perseroan menguasai kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:
Memiliki
N/A

Mobil
Menguasai
1. 1 (satu) unit Toyota Yaris 1.5 E AT;

Memiliki
N/A

2. 1 (satu) unit Yaris 1.5 S L AT;

Motor
Menguasai
1. 1 (satu) Honda GL 15 A 1
RR M/T

3. 1 (satu) unit Toyota Vellfire V 2.4
AT;
4. 1 (satu) unit Toyota Yaris 1.5 S L
AT;
5. 1 (satu) unit Toyota Yaris 1.5 E AT

Asuransi
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa perjanjian asuransi untuk melindungi
aset, khususnya properti (bangunan), aset kendaraan dan aset usaha penunjang lainnya yang bernilai
material sebagaimana diuraikan di dalam tabel di bawah ini:
No.
1.

Polis
Comprehensive No.
1121020116000863
tanggal 16 Juni 2016

Penanggung
PT Asuransi
Beringin Sejahtera
Arta Makmur

Objek Pertanggungan
Toyota Yaris D 1388 QK

Nilai Pertanggungan
Rp140.000.000,-

2.

Comprehensive No.
1121020116000863
tanggal 11 Juni 2016

PT Asuransi
Beringin Sejahtera
Arta Makmur

Toyota Vellfire D 168 FM

Rp700.000.000,-

3.

Comrehensive No.
11210201160 16 juni
2016

PT Asuransi
Beringin Sejahtera
Arta Makmur

Toyota Yaris D 1229 YTJ

Rp140.000.000,-

4.

Comprehensive No.
1121020116001022
tanggal 19 Juli 2016

PT Asuransi
Beringin Sejahtera
Arta Makmur

Toyota Yaris D 1525 ZK

Rp155.000.000,-
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Jangka Waktu
28 Mei 2017 s.d
28 Mei 2018
(Berdasarkan
Surat Ket.
Proses
Penerbitan
Polis No.
B.0498-CRB/
UND/05/17)
28 Mei
2017 s.d 28
Mei 2018
(Berdasarkan
Surat Ket.
Proses
Penerbitan
Polis No.
B.0498-CRB/
UND/05/17)
24 Mei
2017 s.d 24
Mei 2018
(Berdasarkan
Surat Ket.
Proses
Penerbitan
Polis No.
B.0498-CRB/
UND/05/17)
23 Juni 2016
s.d 23 Juni
2017

No.
5.

Polis
Comprehensive
No.1121020116000646
tanggal 15 Mei 2016

Penanggung
PT Asuransi
Beringin Sejahtera
Arta Makmur

Objek Pertanggungan
Toyota  Yaris D 168 YO

Nilai Pertanggungan
Rp140.000.000,-

6.

Property All Risk No.
IPO50116000210T
tanggal 21 Oktober 2016

PT Asuransi Jasa
Tania

Rp112.375.998.600,-

7.

Property All Risk No.
PT Asuransi Jasa
IPO50116000211 tanggal Tania
21 Oktober 20161

8.

Property All Risk No.
1103010315000615
tanggal 21 Oktober 2016

PT Asuransi Jasa
Tania

9.

PSAGBI No.
IP050116000211 tanggal
21 Oktober 2016

PT Asuransi Jasa
Tania, Tbk

229 – Metal Jewellery
and Precius Metal Goods
Factories.
Section I Material Property
Damage:
- Machinery For Jawellery;
- Atas mesin perhiasan
kalung;
- Atas mesin casting;
- Atas mesin perhiasan
kalung;
- Machinery untuk kredit
investasi;
- Atas Mesin Pembuatan
Perhiasan Gelang;
- Atas bangunan Pabrik
Peleburan Emas;
2934 – Shops
Section I Material Property
Damage :
- Power House;
- Atas Bangunan Toko/
workshop/showroom/
Tempat Peleburan emas;
29313 – Departement
Stores Supermarket
Shopping Center Section I
Material Property Damage :
Atas Bangunan Mall/
Shopping Center
2976 – Rumah Tinggal
Section 1 Material Damage:
- Building : Atas Bangunan
Rumah Tinggal dan
Sarana Lengkap;
2931 – Departement
Stores, Supermarket
Shopping Centre ( Grade
C) Section I: Material
Damage
- Builiding atas bangunan
dan Departement Store
2934 – Shops Section I :
Material Damage
- Building atas Bangunan
Ruko
2299 – Material Jewellery
and Precious Material
Goods factories/ Diamond
Polishing Factories
Section I; Material
Damage:
- Building : atas Bangunan
Pabrik
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Jangka Waktu
24 Mei
2017 s.d 24
Mei 2018
(Berdasarkan
Surat Ket.
Proses
Penerbitan
Polis No.
B.0498-CRB/
UND/05/17)
16 September
2016 s.d 16
September
2017

Rp112.357.998.600,-

16 September
2016 s.d 16
September
2017

Rp58.881.700,-

16 September
2016 s.d 16
September
2017

Rp112.357.998.600,-

16 September
2016 – 16
September
2017

No.
10.

Polis
Property All Risk No.
IP050116000210 tanggal
21 Oktober 2016

Penanggung
PT Asuransi Jasa
Tania, Tbk

11.

The Property All Risk No.
11210110316000251
tanggal
27 Oktober 2016

PT Asuransi
Beringin Sejahtera
Arta Makmur

12.

Machinery
Brakdown Insurance
No.IPO5081000014
tanggal 21 Oktober 2016

PT Asuransi Jasa
Tania

Objek Pertanggungan
2976 – Rumah Tinggal
Section I: Material Damage
2931- Departement Stores,
Shopping Centre (Grade C)
Section I: Material Damage
- Building atas Bangunan
dan Departement Store
(ii)
2934 – Shops
Section I: Material
Damage
- Building: atas Bangunan
Ruko
2299 – Metal Jewellery
and Precious Metal
Goods Factories/
Diamond Polishing
Factories
Section I: Material Damage
- Building: atas Bangunan
Pabrik
2961 – Motor Vehicle Repair
Shops, etc – Adjacent Risk
With 2934
Section I: Material/Property
Damage
Atas Bangunan Bengkel
Motor Berdekatan dengan
Toko
Machinery Breakdown

Nilai Pertanggungan
Rp112.357.998.600,-

Jangka Waktu
16 September
2016 – 16
September
2017

Rp1.000.000.000,-

12 Oktober
2016 s.d12
Oktober 2017

Rp58.881.700.000,-

12 September
2016 – 12
September
2017

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi yang mengasuransikan aset
tetap Perseroan. Manajemen Perseroan berpendapat bahwa nilai pertanggungan atas aset-aset material
milik Perseroan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset tetap bersangkutan.
Diagram Kepemilikan antara Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan
Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Ferriyady Hartadinata.
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2.

Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

PT Terang Anugrah Abadi (“TAA”)
TAA adalah suatu Perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan Republik Indonesia Indonesiaberdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan
di Kabupaten Bandung. PT Terang Anugrah Abadi adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan
berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan AktaPerseroan Terbatas Perseroan
No. 4 anggal 2 April 2014 dibuat dihadapan Mayasari Soegiharto,S.H.,Notaris di Kabupaten Bandung
dan, telah:(i) sah menjadi badan hukum sejak tanggal 3 Mei 2014 berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-07856.40.10.2014; (ii) didaftarkan
dalam Daftar Perseroan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Bogor Nomor: AHU-07856.40.10.2014
tanggal 3 Mei 2014.
Anggaran dasar TAA telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal Akta Pendirian, perubahan anggaran
dasar Perseroan adalah sebagai berikut:
1.

Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal
11 September 2015 dibuat dihadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung.
(“Akta No.2/2015”).
Akta No. 2/2015 memuat tentang:
Pengambilalihan Saham; dan
Perubahan Susuan Pengurus

2.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 1 tanggal 1 Desember 2016 dibuat dihadapan Mayasari
Soegiharto,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung. (“Akta No.1/2016”).
Akta No. 1/2016 memuat tentang:
Pengambilalihan Saham;

3.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 35 tanggal 23 Desember 2016 dibuat dihadapan Mayasari
Soegiharto,S.H., Notaris di Kabupaten Bandung. (“Akta No.35/2016”).
Akta No. 35/2016 memuat tentang:
Konversi Hutang Perseroan; dan
Perubahan Anggaran Dasar Pasal 4 tentang Modal;

TAA beralamat di Jalan Kopo Permai 10CD No. 2, Bandung.
Kegiatan Usaha
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan TAA adalah bergerak dibidang Perindustrian,
Perdagangan, Pembangunan, Percetakan, Jasa, dan Perbengkelan.
Untuk menjalankan maksud dan tujuan tersebut di atas, TAA dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut:
a.

Perindustrian:
Menjalankan usaha-usaha dibidang perindustrian, antara lain;
Industri perhiasan dan aksesoris kecantikan, meliputi: pembuatan perhiasan kalung, gelang
anting-anting kegiatan usaha terkait.
Industri tekstil, meliputi industry tekstil dan lembaran kain sintesis/ kain keras dan pengolahan
bahan baku tekstil serta proses pencelupan dan pemutihan (dyeing dan processing),
pertenunan (weaving) dan penyempurnaan (finishing) serta kegiatan usaha terkait.
Industri garment dan pakaian jadi.
Industri pengolahan barang-barang dari kertas dan karton meliputi pembuatan karton box,
kardus, amplop, pelapisan permukaan kertas atau karton dengan U.V Vernish (Cairan
Pengkilap) dan kegiatan usaha terkait.
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-

Industri material bangunan.
Industri beton siap pakai (ready mix) dan prestressing, pra-cetak beserta produk-produk beton
lainnya;

b.

Perdagangan :
Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, yaitu meliputi:
Ekspor dan Impor meliputi perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta local dan
interinsulair untuk barang-barang hasil produksi perusahaan lain;
Perdagangan besar local, meliputi perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah serta
local dan interinsulair, kecuali perdagangan mobil dan sepeda motor selain ekspor dan impor;
Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba, dan commission house, serta
kegiatan usaha terkait;
Bertindak sebagai distributor, agen, dan sebagai perwakilan dar badan-badan perusahaan
lain, baik dalam maupun luar negeri; antara lain:
Ekspor-Impor dan perdagangan perhiasan dan aksesoris,
Ekspor-Impor dan perdagangan yang berhubungan dengan usaha Real Estate dan property
yaitu penjualan dan pembelian bangunan-bangunan rumah, gedung, perkantoran, gedung
pertokoan, unit-unit ruangan, apartemen, ruangan kondominum, ruang kantor, ruangan
pertokoan, serta kegiatan usaha terkait;
Ekspor-Impor dan perdagangan tekstil,
Ekspor-Impor dan perdagangan pakaian jadi dan konveksi (garment);
Ekspor-Impor dan perdagangan bahan bangunan dan material;
Ekspor-Impor dan Perdagangan kendaraan roda 2 (dua);
Ekspor-Impor dan perdagangan sepeda;
Ekspor-Impor sparepart dan aksesoris kendaraan;

c.

Pembangunan :
Menjalanakan usaha-usaha di bidang pembangunan, antara lain:
Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan pelaksanaan, pengawasan
konstruksi beserta fasilitas-fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, mengerjakan
pembebasan, pembukaan, pengurugan, pemerataan;
Pemborongan pada umumnya (General Contractor) yaitu: pembangunan kawasan perumahan
kawasan perumahan (real estate) rumah susun, kawasan industry (industry estate), gedung,
perkantoran,apartemen, kondominum, kawasan perbelanjaan (mal&plaza) rumah sakit,
gedung pertemuan, rumah ibadah, dan lain-lain;
Pembangunan Konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, meliputi pembangunan
konstruksi dan renovasi gedung, lapangan, jembatan , jalan, pertamanan, bendungan
pengairan (irigasi), landasan udara, dermaga, meliputi kegiatan pemasangan tiang (pancong)/
pipa, komponen beton pra-cetak, bantalan rel kereta api, produk beton lainnya dan kegiatan
usaha terkait;
Pemasangan instalasi-instalasi antara lain pemasangan instalasi-instalasi mesin(mekanikal)
listrik, (elektronika) gas, air minum, perangkat telekomunikasi, freezer, coldstorage, air
conditioner (AC) , sorinker, plumbing atau limbah, dan dalam bidang teknik sipil, elektro, mesin;
Pembangunan sarana dan prasaranajaringan telekomunikasi termasuk multimedia serta
kegiatan usaha terkait;
Membuat rencana induk kawasan dan rancang bangun kawasan (Pembangunan kawasan
terpadu) guna mempersiapkan lokasi sebagai kawasan terpadu yang dapat dipergunakan
untuk penyelenggaraan kegiatan konferensi, pameran seminar, dan olahraga yang berskala
nasional atau internasional;
Menyediakan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana (pembangunan
kawasan terpadu) termasuk tempat sidang (convention center dengan fasilitas assembly
hall) dan penginapan/perumahan yang memadai dan memenuhi standar keamanan serta
kenyamanan;
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d.

Percetakan:
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan antara lain:
Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan;
Penjilidan, katonage, dan pengepakan untuk keperluan umum dan perkantoran;
Percetakan buku-buku serta kegiatan usaha terkait;
Desain dan cetak grafis;
Offset;
Sablon.

e.

Jasa:
Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, yang meliputi jasa kecuali jasa dalam bidang hukum
dan pajak, antara lain:
Jasa agen property yaitu memberikan jasa informasi dan penjualan dibidang property serta
kegiatan usaha terkait;
Jasa penyewaan dan pengelolaan property, meliputi menajemen pengelolaan dan penyewaan,
pemeliharaan, perawatan serta penyediaan fasilitas penunjang lainnya untuk apartemen,
kondominium,flat dan rumah susun serta kegiatan usaha terkait;
Perantara perdagangan property, meliputi jasa jual beli jasa sewa menyewa, jasa penelitian,
dan pengkajian property, jasa pemasaran, jasa konsultasi, dan penyebaran informasi;
Jasa Pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran,taman hiburan/rekreasi, dan kawasan
berikat, pengelolaan parkir dan keamanan (satpam) serta bidang terkait;
Konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan usaha terkait;
Jasa Konsultan bidang pekerjaan umum/sipil, meliputi teknik bangunan gedung, pabrik, jalan
dan jembatan, bendungan dan waduk, perumahan dan pemukiman serta sarana penunjang
lainnya, dan kegiatan usaha terkait;
Konsultasi bidang arsitek,desain dan interior, meliputi jasa konsultasi arsitek, antara lain
kegiatan teknik arsitek, grafik dan interior, landscape building dan lain-lain;
Jasa periklanan, promosi dan pemasaran (komunikasi pmasaran),reklame dan hubungan
kemasyarakatan dan komunikasi pemasaran melalu media komersil;
Jasa konsultasi bidang kesehatan, meliputi:
Sistem/organisasi, pelayanan medic, kesehatan kerja, nutrisi dan farmasi, pengembangan
tenaga medis, penelitian kesehatan masyarakat dan subbidang kesehatan lainnya, serta
kegiatan usaha terkait;
Jasa sablon, border, spanduk, dan emblem serta kegiatan usaha terkait;
Jasa kebersihan, mencangkup cleaning service, limbah cair serta kegiatan usaha terkait.

f.

Perbengkelan:
Menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, antara lain:
Pemasangan dan penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan
bermotor serta kegiatan usaha terkait;
Penyediaan suku cadang kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan bermotor serta kegiatan
usaha terkiat;
Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan bermotor,
serta kegiatan usaha terkait;
Pengecatan kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan bermotor serta kegiatan usaha terkait.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Berdasarkan Akta No. 35/2016, struktur permodalan TAA adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham
Saham
Nilai (Rp)
21.400
21.400.000.000

Pemegang Saham

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor
Ferriyady Hartadinata
Fiah, S.E
Fendy Wijaya
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam portepel

21.186
107
107
21.400
-
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21.186.000.000
107.000.000
107.000.000
21.400.000.000
-

%

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

Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 2 tanggal 11 September
2015 dibuat di hadapan Mayasari Soegiharto, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris TAA adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris
: Ferriyady Hartadinata
Direksi
Direktur		

: Fiah, S.E

Ikhtisar Data Keuangan
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

2016
338.653
5.461
333.192

Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

3.

31 Desember
2015
21.400
21.000
400

2014
-

Pengurusan Dan Pengawasan

Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 36 tanggal 13 Maret 2017, dibuat oleh Leolin
Jayayanti, S.H.,M.Kn, Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat dalam database Sisminbakum
Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0117782 tanggal 14 Maret 2017 dan telah
didaftarkan dalam daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0034610.AH.01.11 Tahun 2017
tanggal 14 Maret 2017 untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama		
Komisaris			
Komisaris Independen		

: Ferriyady Hartadinata
: Fendy Wijaya
: Suprihadi Usman

Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan melalui supervisi,
pemberian nasihat dan panduan kepada direksi. Dalam kapasitasnya, komisaris juga memantau dan
mendukung tata kelola Perseroan yang baik dan pemenuhan kewajiban dan komitmen tanggung jawab
sosial (CSR).
Sejak pengangkatan per 13 Maret 2017, Dewan Komisaris baru satu kali melakukan rapat dewan
komisaris yaitu pada tanggal 3 April 2017 dengan tingkat kehadiran anggota dewan komisaris penuh
(100%). Dewan Komisaris dijadwalkan melakukan rapat minimal 1x dalam 3 bulan.
Dewan Direksi:
Direktur Utama
:
Direktur Produksi dan Operasional
:
Direktur Keuangan merangkap Direktur Independen :

Sandra Sunanto
Cuncun Muliawan
Ong Deny

Direksi memimpin, mengelola dan mewakili Perseroan dalam setiap transaksi dan interaksinya dengan
publik, termasuk didepan pengadilan hukum, untuk memfasilitasi pencapaian visi, misi dan tujuan
Perseroan. Direksi juga mewakili Perseroan dalam masyarakat dan bertanggung jawab penuh dalam
hal mengelola usaha Perseroan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Perseroan secara efektif untuk
memastikan pencapaian tujuan strategis Perseroan.
Direksi melakukan rapat 2x setiap bulan di minggu ke-2 dan ke-4 secara rutin dengan tingkat kehadiran
anggota direksi penuh (100%). Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi, Direksi berpartisipasi dalam
pelatihan Capacity Building dan Media Relation Training pada bulan Januari tahun 2017.
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Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam POJK No. 33.
Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4
POJK No. 33.
Penunjukan Direktur Independen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan PT Bursa Efek Indonesia
No. I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh
Perusahaan Tercatat yang merupakan lampiran I dari Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014.
Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi:
Dewan Komisaris
Ferriyady Hartadinata, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Januari tahun 2017. Beliau
merupakan pendiri Perseroan yang memiliki pengalaman di bidang produksi dan
pemasaran perhiasan emas sejak tahun 2003.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan (2004-2016).
Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bandung Raya pada tahun
1999.
Fendy Wijaya, Komisaris
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 44 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari tahun 2017.
Sebelumnya, pernah menjabat sebagai General Manager Produksi Perseroan
(2003-2016), Manajer Operasional PT La Senindo (2001-2002), Technical
Supervisor Logic Art.Co di Taiwan (2000-2001) dan Pemasaran CV Gardindo
(1996-1998).
Lulus dengan gelar Sarjana Teknik dari Universitas Kristen Maranatha pada
tahun 1997.
Suprihadi Usman, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun.
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan mulai Januari tahun 2017.
Sebelumnya, menjabat sebagai Wakapolda Jawa Barat (2006), Inspektur
Kewilayahan (2004), Wakapolda Bengkulu (2003), Kapolresta Samarinda (1993),
Kapolres Karawang (1990).
Lulus dengan gelar Magister Manajemen dari Universitas Bhayangkara Jayapada
tahun 2000.
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Direksi
Sandra Sunanto, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Utama sejak Januaritahun 2017.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai General Manager Business and
Development Perseroan sejak Agustus 2014, Business Development Consultant
Yogya Group (2012-2016), Business Development Consultant PT Kurnia Asta
Surya (2014-2015).
Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan
(1996), Magister Manajemen dari Institut Teknologi Bandung (1999), Master
of Philosophy, Maastricht School of Management, Belanda (2010) dan Doktor
bidang Manajemen dari Erasmus Rotterdam University, Belanda (2013).
Ong Deny, Direktur Keuangan merangkap Direktur Independen
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak Januari tahun 2017.
Sebelumnya, pernah menjabat sebagai General Manager Perseroan (Oktober  
– Desember 2016), General Manager Business Development PT Lembang
Permata RecreationEstate (Januari – Juni 2016), Kepala Keuangan Dwimukti
Group (2014-2015), Senior Manager Corporate Finance PT Plaza Indonesia
Realty, Tbk (1995-2011).
Lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi dari Xavier University, Cagayan de Oro
City, Filipina pada tahun 1995.
Cuncun Muliawan, Direktur Produksi dan Operasional
Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun.
Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Januari tahun 2017.
Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manajer Pemasaran Perseroan (20122016), Manajer Pemasaran Claudia Perfect Jewellery (2009-2012), Manajer
Pemasaran Toko Emas ACC (2003-2009) dan Pemasaran Komputer CV Prisma
Komputer (1993-1999).
Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Maranatha pada
tahun 1999.
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Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan
Hukum
Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum
dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Nama
Ferriyady Hartadinata
Fendy Wijaya
Suprihadi Usman
Sandra Sunanto
Ong Deny
Cuncun Muliawan
Fiah, S.E
Fendy Wijaya

4.

Perseroan
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Direktur Utama
Direktur Keuangan, Independen
Direktur Produksi dan Operasional
-

TAA
Komisaris
Direktur
Pemegang Saham

Good Corporate Governance (GCG)

Melihat begitu pentingnya tata kelola dan perilaku perusahaan yang baik untuk mencapai standar tertinggi
dalam pengelolaan Perseroan, Perseroan bertekad untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang
baik atau GCG sebagai bagian dari budaya Perseroan. Seluruh keputusan bisnis dan pelaksanaanya
diambil oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan. Keputusan yang diambil selalu
didasarkan pada pertimbangan kepentingan seluruh bagian dalam Perseroan secara professional tanpa
membeda-bedakan satu sama lain. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dilakukan
juga secara konsisten dan berkesinambungan sehingga dapat bermanfaat untuk jangka panjang.
Seluruh bagian dalam Perseroan dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal sehingga
pengembangan karir pun dapat dilakukan tanpa ada keraguan dan halangan karena seluruh aktivitas
didasarkan pada visi yang sudah ditetapkan oleh Perseroan.
Penerapan tata kelola perusahaan dilaksanakan oleh Perseroan berdasarkan nilai transparansi,
independensi, akuntabilitas, tanggung jawab dan keadilan. Komitmen tersebut juga tercermin dari
upaya Perseroan dalam menjaga kepercayaan dan melindungi kepentingan pemegang saham
secara berkesinambungan. Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, manajemen telah
menyempurnakan visi dan misi perusahaan dalam upaya mencapai Tata Kelola Perusahaan yang
baik sesuai dengan anggaran dasar, dimana pengurusan perusahaan dilakukan sepenuhnya oleh
Direksi dan pengawasannya dilakukan oleh Komisaris yang juga berfungsi sebagai penasihat Direksi.
Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
struktur korporasi terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Setiap
bagian mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya demi
kepentingan Perseroan.
Dalam rangka menjamin pelaksanaan GCG tersebut, saat ini Perseroan telah memiliki 1 (satu) orang
komisaris independen, komite audit yang terdiri dari 3 orang dan unit audit internal yang membantu
mengawasi jalannya operasi perusahaan. Perseroan juga telah memberlakukan pengukuran kinerja
dengan menggunakan Key Performance Indicator untuk setiap pihak yang ada dalam perusahaan.
Dengan adanya KPI ini maka pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan objektif dan profesional.
Perseroan juga menetapkan sasaran-sasarannya secara terukur dimana pencapaian sasaran ini akan
selalu dievaluasi secara periodik dengan berdasarkan ukuran KPI yang menjadi patokan.
Komite Audit membantu Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap
Perseroan, terutama dalam hal:
Meningkatkan kualitas laporan keuangan Perseroan
Meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal
Meningkatkan kualifikasi dan independensi auditor internal dan eksternal Perseroan
Ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan usaha
Perseroan
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Perseroan menerapkan sistem pengendalian internal dalam pemisahan fungsi dan tanggung jawab
secara tegas dan otorisasi berjenjang dalam pengambilan keputusan. Pengendalian internal yang baik
tidak akan berjalan tanpa didukung oleh struktur organisasi yang jelas. Oleh karena itu, Perseroan
sudah mendesain struktur organisasi berdasarkan fungsi dan terus melakukan penyempurnaan dalam
pelaksanaannya.
Perseroan sudah memisahkan beberapa departemen penting dalam bisnis utama perusahaan yang
tampak pada struktur organisasi , yaitu:
Divisi Produksi (dipimpin oleh seorang GM di bawah Direktur Produksi dan Operasional)
Divisi Marketing & Business Development (dipimpin oleh seorang GM di bawah Direktur Produksi
dan Operasional)
Divisi HR & GA (dipimpin oleh seorang GM dan dibawahi langsung oleh Direktur Utama)
Divisi Pembelian (dipimpin oleh seorang GM di bawah Direktur Keuangan)
Divisi Keuangan (dipimpin langsung oleh Direktur Keuangan yang sekaligus merupakan Direktur
Independen di dalam Perseroan)
Fungsi-fungsi tersebut di atas (Produksi, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Pembelian dan Keuangan)
merupakan fungsi-fungsi inti di dalam Perseroan yang pelaksanaannya harus dipisahkan dan dijalankan
sehari-hari oleh orang yang berbeda.
Perseroan memiliki SOP sebagai pedoman standar pengawasan internal untuk fungsi-fungsi penting
tersebut, yaitu SOP penjualan, distribusi, pembelian, produksi, dan keuangan. Pada setiap divisi juga
terdapat staf administrasi yang bertugas memastikan agar setiap proses terdokumentasi dengan baik
sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.
Untuk mendukung terlaksananya pengawasan internal yang memadai dan berkesinambungan,
Perseroan memiliki Satuan Pengawas Internal (Unit Audit Internal) yang bertanggungjawab langsung
kepada Direktur Utama untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Perseroan telah berjalan sesuai
dengan SOP yang sudah diterapkan dan meminimalisasi risiko internal Perseroan. Unit Audit Internal
mencakup pengawasan terhadap kegiatan produksi (Pabrik), kegiatan penjualan (Pemasaran dan Toko
Cabang) dan pelaporan keuangan.
Untuk mendukung terlaksananya pengendalian internal, Perseroan juga mengaplikasikan sistem
informasi akuntansi FINA untuk mencatat transaksi keuangan dari setiap divisi dan menghasilkan laporan
keuangan, serta mengaplikasikan sistem POS (Point of Sales) untuk mencatat transaksi penjualan dan
pengelolaan data persediaan di seluruh cabang toko emas Perseroan.
Pengendalian internal lainnya yang dilakukan oleh Perseroan yaitu pengelolaan risiko antara lain
sebagai berikut:
Jenis Risiko
Risiko Pengadaan Bahan Baku

Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku dan
Perubahan Kurs Valuta Asing
Risiko Ketergantungan terhadap Wholesaler
dan/atau Toko Emas

Risiko Keamanan Bahan Baku dan Barang
Jadi

Pengelolaan Risiko
Perseroan menerima pembayaran dari penjualan produk melalui emas murni,
scrap (perhiasan rongsok atau daur ulang) dan pembayaran secara tunai
yang semuanya didasarkan pada harga pasar emas murni. Perseroan juga
memiliki beberapa rekanan toko emas dan pedagang besar emas murni untuk
memenuhi kebutuhan bahan baku Perseroan.
Perseroan menghasilkan beragam produk dengan kadar terendah 30%
dan tertinggi pada 99%. Perseroan dapat menyesuaikan produksi produk
perhiasan dengan kadar tertentu yang terjangkau oleh masyarakat pada saat
terjadinya fluktuasi harga komoditas emas dan kurs valuta asing.
Perseroan melakukan diversifikasi penjualan dengan jumlah pelanggan
sekitar 600 toko emas dimana tidak ada 1 pelanggan yang berkontribusi lebih
dari 10% terhadap total penjualan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga tidak
memberikan piutang kepada 1 pelanggan yang melebihi 4% dari total piutang
Perseroan. Hampir seluruh pelanggan Perseroan memiliki hubungan bisnis
yang sudah lama dengan Perseroan.
Perseroan memiliki prosedur yang ketat dalam melakukan mitigasi terhadap
risiko keamanan dan pencurian bahan baku serta produk perhiasan. Prosedur
tersebut berupa pemasangan sistem pengawasan CCTV dan penerapan
sistem pengamanan yang bekerja sama dengan Kepolisian Republik
Indonesia.
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Jenis Risiko
Risiko Kebakaran, Kecelakaan dan Bencana
Lainnya

Pengelolaan Risiko
Perseroan melakukan mitigasi terhadap risiko ini dengan membeli asuransi
kerugian terhadap bencana dan kebakaran pada pabrik dan aset material
lainnya.

Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi menerima kompensasi yang ditentukan oleh pemegang saham pada saat
RUPS tahunan, dan dibayarkan secara bulanan. Dewan Komisaris dan Direksi tidak menerima uang
jasa atas kehadiran mereka dalam rapat-rapat Direksi maupun Dewan Komisaris.
Total remunerasi yang dibayar untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan untuk tahun yang
masing-masing berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah Rp1.576.007.940,
Rp 1.314.577.110 dan Rp926.738.910.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SK-DIR/CORSEC/III/17 tanggal 14 Maret 2017, Perseroan
telah menunjuk M. Ath Thoriq, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan
memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35.
Saat ini menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai
Associate Corporate Finance Specialist di PT Jehaes Karya Utama (2011-2015), Head Of Corporate
Finance di Istana Kenten Group (2010), Corporate Finance Analyst and Head Of Internal Auditor di
Gapura Prima Group (2007-2010), Associate Researcher and risk management specialist di PT Inersia
Ampak Engineering, PT Insetra, PT Tibies Synergy (2004-2007).
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web
Perusahaan;
b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perusahaan dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik,
Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris
perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali
dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan
lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris
perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung,
yang merugikan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan
tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh sekretaris perusahaan kepada masyarakat merupakan
informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan merecord Agenda, Minute, Kebijakan,
Keputusan dan data-data yang dihasilkan didalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.
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14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau Stakeholder atas informasi yang dibutuhkan
pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
a. Laporan Keuangan Tahunan (Audited);
b. Laporan Kinerja Perusahaan Tahunan (Annual Report);
c. Informasi Fakta Material;
d. Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode
khusus, dll);
e. Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.
Sekretaris Perusahaan juga telah berpartisipasi dalam pelatihan Capacity Building dan Media Relation
Training untuk meningkatkan kompetensi pada bulan Januari tahun 2017.
Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:
Alamat Sekretaris Perusahaan : Jalan Kopo Sayati No. 165, Margahayu, Kabupaten Bandung
No. Telephone 			
: +6222 5403 002 dan +6222 5402 326
Faksimile			
: +6222 5405 153
Alamat E-Mail			
: corsec@hartadinata.com
Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai yang dipersyaratkan dalam POJK
No. 34 sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Nominasi dan
Remunerasi pada tanggal 14 Maret 2017, dengan susunan anggota sebagai berikut:
Ketua		
Anggota		
Anggota		

: Drs. Suprihadi Usman
: Fendy Wijaya
: Timotius Adi Tan, Tjhin

Timotius Adi Tan, Tjhin
Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di Perseroan. Saat ini juga
menjabat sebagai Founder dan CEO General Agency SOC dan Official Francise dari PT Eigerindo Multi
Produk Industri sejak tahun 2016 serta Konsultan Sumber Daya Manusia di perusahaan-perusahaan
dan Founder dan CEO “Spirit Of Change”  Human Resource Center sejak tahun 2010. Sebelumnya
pernah menjabat sebagai Chief Human Resources Officer di PT Eigerindo Indonesia (2005-2016),
Assistant Vice President di AXA Life Indonesia (1994-2005), Pimpinan Capem di Bank Danamon
Ciamis (1990-1994) dan Guru di SMA Kristen Tasikmalaya (1986-1990).
Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
Secara umum
1. Mengawasi tugas dan tanggung jawab Direksi terkait visi dan misi Perseroan;
2. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kebijakan
nominasi remunerasi, pengelolaan bakat, retensi, rencana suksesi, pelatihan, desain, organisasi
dan rekrutmen; dan
3. Mengevaluasi dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan terkait kebijakan sumber daya
manusia dan Pedoman Perilaku.
Kebijakan Nominasi
1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau
penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan
kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
2. Memberikan rekomendasi mengenai kriteria calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada
Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
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Kebijakan Remunerasi
1. Melakukan Evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan;
b. Kebijakan remnuerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk
disampaikan kepada Direksi.
Sejak pengangkatan pada 14 Maret 2017, Komite Nominasi dan Remunerasi baru satu kali melakukan
rapat yaitu pada tanggal 4 April 2017 dengan tingkat kehadiran anggota komite penuh (100%). Kegiatan
Komite yang sudah dilaksanakan saat ini hanyalah sebatas penegasan tugas dan tanggung jawab
komite. Komite Nominasi dan Remunerasi dijadwalkan melakukan rapat 3x setiap tahunnya.
Komite Audit
Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku
berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 14 Maret 2017 dan Piagam Komite Audit
dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:
Ketua		
Anggota		
Anggota		

: Drs. Suprihadi Usman
: Catharina Tan Lian Soei
: Mourme Taruna Halim

Catharina Tan Lian Soei
Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit di Perseroan. Saat ini juga menjabat sebagai Dosen
Fakultas Ekonomi, Ketua Koperasi Fakultas Ekonomi, Ketua Senat Fakultas Ekonomi di Universitas
Parahyangan sejak tahun 1983, 2006 dan 2014. Serta menjabat sebagai Komisaris Independen
merangkap Ketua Komite Audit di PT Indomobil Multi Jasa Tbk sejak tahun 2013. Sebelumnya pernah
menjabat sebagai Konsultan Bisnis di Bank Nusantara Parahyangan, Bandung (2014-2015), Wakil
Rektor bidang Keuangan, Sarana dan Prasarana di Universitas Parahyangan (2006-2011), Bendahara
Komite Peduli Pendidikan di Sekolah St. Angela (2005-2010), Dekan merangkap Ketua Senat Fakultas
Ekonomi (2002-2005), Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi (1998-2001), Anggota
Senat Universitas (1998-2011), Anggota Senat Fakultas Ekonomi dan Universitas (1995-2011) dan
Sekretaris Jurusan Manajemen (1991-1994) di Universitas Parahyangan.
Mourme Taruna Halim
Saat ini menjabat sebagai anggota Komite Audit di Perseroan. Sebelumnya pernah menjabat sebagai
Partner of Transaction Services di Leading Edge Alliance (2013-2015), SAP Senior Consultant di PT IBM
Indonesia (2009-2012), SAP Consultant di PT Soltius Indonesia (2007-2009) dan Accounting Analyst di
PT Astra International Tbk. (2006-2007).
Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang
telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris
Perseroan tanggal 14 Maret 2017 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa tugas
anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur
dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun
dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan antara lain
laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubung
dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
akuntan atas jasa yang diberikannya.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh
Direksi.
Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan; dan
Menjaga rahasia dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sejak pengangkatan pada 14 Maret 2017, Komite Audit baru satu kali melakukan rapat yaitu pada
tanggal 4 April 2017 dengan tingkat kehadiran anggota komite penuh (100%). Kegiatan Komite yang
sudah dilaksanakan saat ini hanyalah sebatas penegasan tugas dan tanggung jawab komite. Komite
Audit dijadwalkan melakukan rapat 3x setiap tahunnya.
Unit Audit Internal
Perseoran telah membentuk Piagam Audit Internal yang telah mendapatkan persetujuan Dewan
Komisaris dan kemudian telah ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 14 Maret 2017.
Sesuai dengan POJK No. 56 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 2 Januari
2017 mengenai pembentukan dan pengangkatan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Unit
Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:
Ketua		
Anggota		

: Ayus Jayusman
: Muhammad Djamal Murtado

Fungsi Unit ini adalah:
1. Menjadi penilai independen yang berperan membantu Direksi dalam mengamankan investasi dan
aset Perusahaan secara efektif dari sisi akuntansi dan audit;
2. Melakukan analisa dan evaluasi efektivitas sistem dan prosedur pada semua kegiatan
Perusahaandan fungsi-fungsi pendukungnya;
3. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit dan auditor eksternal agar kelancaran proses auditdapat
tercapai.
Tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan, melakukan komunikasi secara langsung denganDireksi,
dan Dewan Komisaris, serta Komite Audit dengan sepengetahuan Komisaris
2. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, serta Komite
Audit;
3. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
4. Menyusun usulan perubahan dan melaksanakan Piagam Audit Internal;
5. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperoleh, dalam kaitan
denganpenilaian efektivitas sistem audit;
6. Menilai dan menganalisa aktivitas Perseroan, namun tidak mempunyai kewenangan dalam
pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang ditelaah/diaudit;
7. Kepala Audit Internal dapat mengalokasikan sumber daya, fokus, ruang lingkup, jadwal auditor,
danpenerapan teknik audit untuk mencapai tujuan audit, mengklarifikasi dan membicarakan hasil
audit,meminta tanggapan lisan/tertulis pada auditee, memberikan saran dan rekomendasi.
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / Corporate Social Responsibility (CSR)
Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus
menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility
(CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk pondasi yang kokoh dalam setiap gerak
langkah Perseroan.
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Sebagai sumbangan Perseroan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial bagi komunitas di sekitar
Perseroan, beberapa program dilaksanakan dan fokus pada bidang kegiatan relijius, lingkungan hidup
dan pendidikan antara lain:
Alokasi CSR
Sembako Idul Fitri
Kurban Idul Adha
Seminar, dll
Total

2012
200
600

2013
250
700

800

950

Dalam juta Rupiah
2014
250
800

2015
300
900

1.050

2016
300
1.000
200
1.500

1.200

Struktur Organisasi Perseroan

5.

Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 509 karyawan yang terdiri dari 415 karyawan tetap
dan 94 karyawan tidak tetap.
Berikut jumlah dan komposisi karyawan yang berada dalam Perseroan pada tanggal 31 Desember
2016, 2015, 2014, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan
Tingkat Pendidikan Formal
S2
S1
D1
D2
D3
Sekolah Menengah Atas dan Sederajat
Total

2016
3
31
39
99
12
325
509

2015
1
17
39
92
9
270
428

2014
1
12
35
86
8
207
349

2015
13
135
280
428

2014
12
115
222
349

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Posisi Jabatan
Jabatan

2016
15
166
328
509

Manajer
Staf
Non-staf
Total
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Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia
Tingkat Usia

2016
17
53
111
262
66
509

>50
41 – 50 Tahun
31 – 40 Tahun
21 – 30 Tahun
<21
Total

2015
15
51
103
217
42
428

2014
14
45
93
180
17
349

2016

2015

2014

415
94
509

349
79
428

270
79
349

2015
40
17
16
50
2
27
5
21
10
3
24
28
26
8
5
14
29
30
4
7
38
16
2
6
428

2014
28
15
16
29
0
24
4
16
9
2
20
25
19
7
5
11
26
26
4
6
36
14
2
5
349

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status
Status
Perseroan
Tetap
Tidak Tetap
Total

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Aktivitas Utama
Aktivitas Utama

2016
50
19
20
56
2
27
5
30
11
4
26
31
28
10
5
16
34
33
0
17
56
18
3
8
509

Administrasi
Casting
Soldering
Finishing
Chain Machine
Dragon Scale
Hollowing
Master
Material
Pesanan
Picking
Plating
Polishing
Powdering
Produksi
R&D
Rep. Stones
Waxing
Wire & Stripes
F&A
HRD & GA
Marketing
BOD
Purchasing
Total

Tabel Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Lokasi Perseroan
Aktivitas Utama

2016
199
143
124
43
509

Sukamenak 1
Sukamenak 2
Kopo Sayati
Sapphire
Total
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2015
186
115
88
39
428

2014
173
74
75
27
349

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi
keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Untuk mendukung perluasan kegiatan operasional serta
mengantisipasi persaingan, Perseroan senantiasa memperhatikan peningkatan kemampuan dan
profesionalisme sumber daya manusia serta pendayagunaan secara optimal dengan cara menempatkan
karyawan secara tetap dan efisien, membangun budaya kerja dan budaya perusahaan sesuai tuntutan
dinamika industri.
Selain itu, Perseroan secara aktif terus-menerus mengembangkan sumber daya manusia yang ada,
dengan meningkatkan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman nilai inovasi yang
terus menerus dijalankan melalui program pelatihan karyawan, baik diselenggarakan di dalam maupun
di luar Perseroan (di dalam dan luar negri).
Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu, yang apabila
karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usaha Perseroan.
Perseroan telah memenuhi kewajiban upah minimum Propinsi/upah minimum Regional bagi karyawan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (“WLTK”)No.
2609/39012/2016yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan an. Kepala Dinas
Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, diketahui bahwa Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan
Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1191-Bangsos/2016 tertanggal 21 November 2016 tentang Upah
Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2017.
Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang
dibentuk oleh karyawan Perseroan. Perseroan tidak memiliki Kesepakatan Kerja Bersama antara
Perseroan dan karyawan/serikat pekerja.
Tenaga Kerja Asing
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.
Peraturan Perusahaan antara Perseroan dengan Karyawan
Perseroan memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Bandungberdasarkan Surat Keputusan No. 568/425/XI/HIPK/PP/2016 tanggal 18 November
2016yang berlaku mulai 18 November 2016sampai dengan tanggal 17 November 2018.
Kesejahteraan Karyawan
Perseroan menyediakan beberapa macam fasilitas dan program kesejahteraan bagi pegawai dan
keluarganya. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi seluruh karyawan.
Fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut :
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Kehadiran
Tunjangan Komunikasi
Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
Tunjangan Susu
Tunjangan Lembur
Tunjangan Konsumsi (Natura)
Bantuan Duka Kematian
Bantuan Biaya Melahirkan
Bantuan Biaya Pernikahan
Rekreasi Bersama (Gathering, Outing)
Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan
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-

Bonus (Kinerja)
Penghargaan Umroh (Karyawan Beragama Islam)
Cuti Tahunan

Kompensasi, program kesejahteraan dan fasilitas pegawai Perseroan mengacu kepada Ketentuan dan
Peraturan Departemen Tenaga Kerja, termasuk sudah memenuhi Upah Minimum yang berlaku.
Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia
a.

Salah satu aset Perseroan yang sangat berharga adalah sumber daya manusia (SDM), oleh
karena itu Perseroan menyadari akan posisi strategis SDM yang dimiliki dalam menghadapi
persaingan usaha yang semakin meningkat di masa mendatang. Program pengembangan SDM
di lingkungan Perseroan dimulai dengan proses perekrutan karyawan yang dilaksanakan dengan
mempehatikan asas kesetaraan dan kualifikasi dari setiap kandidat yang mengirimkan aplikasi
untuk posisi pekerjaan yang ditawarkan Perseroan. Program pengembangan SDM juga ditempuh
melalui pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM tersebut
secara berkelanjutan, Perseroan telah melakukan berbagai upaya melalui pendidikan, dan
pelatihan dengan materi-materi yang diberikan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas
dan kualitas organisasi, meningkatkan keterampilan juga kepemimpinan dan profesionalisme kerja.

b.

Perencanaan Ketenagakerjaan
Perencanaan ketenagakerjaan disusun setiap akhir tahun oleh unit-unit kerja yang diajukan kepada
divisi dan direktur melalui HRD. Evaluasi terhadap perencanaan perekrutan ini dilakukan pada
akhir tahun anggaran berikutnya.

c.

Perekrutan
Perekrutan dilakukan berdasarkan perencanaan ketenagakerjaan setiap divisi melalui proses seleksi
berjenjang atau referensi disertai dengan pengujian keahlian dan psikologi yang dilaksanakan
bersama antara HRD dan pejabat 2 (dua) tingkat diatas posisi calon pekerja.

d.

Jenjang Karir
Jenjang karir karyawan disesuaikan dengan kebutuhan dan terbagi menjadidua klasifikasi
manajemen yaitulini produksi dan lini manajemen pendukung.
Jenjang karir di lini produksi
Jenjang karir di manajemen pendukung

Operator-supervisor-manajer-manajer umum pabrik-direktur operasional
Staf-supervisor-manajer-manajer umum-direktur

Jenjang karir karyawan diatur berdasarkan kebutuhan, kompetensi, potensi, lama bekerja, prestasi
dan masukan dari rekan-rekan kerja 1 (satu) level jabatan di atas dan di bawah karyawan yg
dinominasikan.
e.

Orientasi Karyawan
Setiap karyawan baru wajib menerima orientasi selama 1 minggu. Program orientasi diawali dengan
perkenalan rekan kerja dalam unit kerja, departemen, divisi dan antar divisi. Selanjutnya, karyawan
baru dikenalkan pada peralatan kerja, alat komunikasi dan standar prosedur kerja (SOP) sesuai
jabatannya.

f.

Penilaian Kinerja
Sistem penilaian kinerja pegawai menggunakan kunci indikator kinerja berbeda yang disesuaikan
dengan unit kerja masing-masing. Penilaian kinerja dilakukan oleh pejabat 1 (satu) tingkat di atas
karyawan bersangkutan, masukan dari rekan kerja bersangkutan dan pegawai 1 (satu) tingkat
dibawah karyawan tersebut (Jika ada). Penilaian kinerja dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada
bulan Juni dan Desember.

g.

Pelatihan dan Pengembangan
Pelatihan kepada karyawandisesuaikan dengan keahlian yang dibutuhkan dandilakukan secara
teratur minimal 20 jam per tahun.Pengaturan pegawai yang mengikuti pelatihan dilakukan oleh
masing-masing unit.
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Supervisor bertanggung jawab untuk memastikan seluruh staf diunitnya mengikuti program
pelatihan sesuai jadwal yang ditentukan dan bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi
pelatihan di unitnya.
h.

Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan dan Manfaat Lain
Perseroan memberikan jaminan kesehatan, ketenagakerjaan dan tunjangan lainnya untuk seluruh
karyawan. Setiap karyawan difasilitasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, Tunjangan
Hari Raya, tunjangan susu untuk unit-unit tertentu dan pemberian bonus berupa perjalanan umroh
atau haji bagi karyawan loyal dan berprestasi.

6.

Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi
Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroanyang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga
Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara yang ditujukan kepada Perseroan, yang
memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan dan rencana
Penawaran Umum Perdana Saham, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase,
hubungan industrial,tatausaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
7.

Kegiatan Usaha Perseroan Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

Umum
Perseroan merupakan perusahaan terkemuka dalam industri manufaktur dan perdagangan perhiasan
emas di Indonesia yang berdiri pada tahun 2003 dan berdomisili di Bandung, namun usaha Perseroan
ini sudah dirintis semenjak tahun 1989 dimulai dengan usaha penjualan perhiasan emas, dan telah
memulai produksi perhiasan emas di tahun 1998. Oleh karena itu, Perseroan menjadi salah satu
pemain utama yang memiliki reputasi dalam industri perhiasan emas di Indonesia. Berdasarkan riset
dari Euromonitor International (2016), Perseroan memiliki pangsa pasar sekitar 10% pada tahun 2016
di industrinya. Sebagai salah satu pemain utama dalam industri perhiasan emas Indonesia, Perseroan
memiliki keunggulan berupa bisnis yang terintegrasi secara vertikal, baik pabrikdan gerai ritel. Hal
tersebut memberikan jaminan pasar bagi Perseroan dalam menyalurkan produk-produk perhiasannya.
Riwayat Perseroan sejak pendirian adalah sebagai berikut:
2003
2004
2006
2008
2009
2014
2015
2016

Perseroan diresmikan
Mulai berproduksi dengan mesin dan menjual ke wholesaler
Mendirikan pabrik casting kedua dan membuka outlet pertama Claudia Perfect Jewellery
Fasilitas produksi sudah full mesin
Mendirikan pabrik casting ketiga
Mendirikan pabrik keempat dan membuka outlet pertama Celine Jewellery
Perseroan mengoperasikan pabrik kalung Sapphire dan membuka outlet kedua Celine
Jewellery
Membuka outlet kedua Claudia Perfect Jewellery

Perseroan memiliki visi untuk menjadi yang terdepan dalam hal kualitas dan desain serta pelayanan
yang mengutamakan kesempurnaan bagi kebaikan. Misi-misi Perseroan yaitu menjadi perusahaan
perhiasan emas terdepan di Indonesia yang menawarkan produk perhiasan berkualitas dengan
pelayanan optimal bagi kepuasan para pelanggannya dan memberikan kontribusi bagi masyarakat
melalui profesionalisme dan kepedulian terhadap lingkungan.
Perseroan memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi beragam produk perhiasan emas seperti
kalung, cincin, liontin, anting dan gelang.dengan berbagai kadar. Kapasitas produksi maksimum adalah
sebesar 2.500 kgperhiasan per bulan. Pada saat prospektus ini diterbitkan, produksi aktual Perseroan
belum mencapai kapasitas produksi maksimum tersebut.
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Perseroan menyalurkanproduk-produknya keberbagai distributor, wholesaler dan ritel (toko emas) di
berbagai wilayah di Indonesia. Sejak berdiri hingga sekarang, Perseroan telah menjalin relasi dengan
lebih dari 600 toko emas di seluruh Indonesia. Perseroan juga memiliki saluran distribusi internal yaitu
8 (delapan) toko perhiasan emas ritel “ACC” dan toko perhiasan emas premium yang terdiri dari 2 (dua)
gerai “Celine” Jewellery dan 2 (dua) gerai “Claudia” Perfect Jewellery yang berlokasi di Bandung.
Produksi aktual dan penjualan ditargetkan dapat meningkat signifikan seiring dengan masuknya dana
IPO yang dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Hal ini memberikan keuntungan bagi pemegang
saham publik nantinya.Keberhasilan Perseroan dalam perjalanannya tidak lepas dari peran manajemen
dan karyawan Perseroan yang berpengalaman yang memiliki komitmen untuk bersikap profesional,
terpercaya dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Karyawan Perseroan dalam menjalankan
etos kerja tinggi berpegang pada nilai-nilai inti Perseroan yaitu profesionalisme manajemen, inovasi
yang diwujudkan dalam seluruh kegiatan operasional dan manajemen Perseroan, kepedulian terhadap
lingkungan dan kebersamaan.
Pengadaan Bahan Baku
Sebelum melakukan proses produksi, Perseroan memperoleh pasokan bahan baku melalui 2 (dua)
cara yaitu melalui pembelian bahan baku emas murni melalui toko emas atau pedagang emas murni
rekanan Perseroan dan melalui penerimaan pembayaran berupa emas murni atau scrap dari konsumen.
Tingkat harga bahan baku bergantung pada harga pasar emas dunia dalam denominasi USD sehingga
volatilitas harga bahan baku bergantung pada harga spot emas dan nilai tukar Rupiah terhadap USD.
Proses Produksi
Perseroan menjalankan kegiatan bisnis memproduksi beragam varian perhiasan emas terdiri dari
cincin, gelang, giwang, anting dan kalung yang dipadupadankan dengan batu mulia dan/atau berlian.
Berikut flowchart dari proses bisnis Perseroan:

Perseroan melakukan pembelian bahan baku dari para pemasok dan juga berasal dari perhiasan rusak
(scrap) yang dibayarkan para pelanggan pada Perseroan. Bahan baku tersebut kemudian dipasok ke
4 (empat) pabrik milik Perseroan dan menghasilkan berbagai lini produk perhiasan seperti gelang,
kalung, cincin, liontin dan giwang dengan berbagai kadar. Produk perhiasan kemudian didistribusikan
kepada pelanggan wholesaler, ritel, dan end user melalui gerai Perseroan (toko perhiasan emas ACC
dan toko perhiasan Celine Jewellery dan Claudia Perfect Jewellery).
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Berikut adalah alur proses dari kegiatan usaha produksi perhiasan emas:
Pabrik Casting
Perseroan memiliki tiga pabrik casting yang menghasilkan produk-produk kustomisasi dan produkproduk casting seperti gelang, cincin, giwang, liontin dan produk lainnya. Alur proses produksi dapat
dilihat pada flowchart berikut:
Bagan 1. Bisnis Proses Pabrik Casting
Waxing

R&D dan
Persetujuan Desain

PPIC

Material

No.

1.

2

3

Casting

Finishing

Repairing
Stones

Polishing

Plating
Picking &
QC

Produk

Soldering

Tahapan

Penjelasan
Desain dibuat secara manual atau menggunakan komputer,
didukung oleh perangkat lunak desain dalam bentuk sketsa
komputer kemudian diolah menjadi karya lilin menggunakan
teknologi cetak 3D. Setelah sebuah karya perak murni
terbentuk, replikasi tersebut memungkinkan produksi desain
yang sama di masa depan tanpa melalui proses pembuatan
cetakan danmeningkatkan produktivitas. Replikasi tersebut
R&D dan Persetujuan Desain
disimpan di ruang penyimpanan khusus.
Tim produksi menentukan rencana produksi harian untuk
setiap lini produk perhiasan termasuk menentukan produkproduk yang akan diproduksi, menentukan volume produksi
dari setiap produk, mengalokasikan jadwal produksi harian
untuk setiap lini produksi. Perencanaan PPIC ini dilakukan
untuk mensinkronisasikan proses mulai dari masukan bahan
baku hingga hasil produk jadi agar dapat diproduksi secara
PPIC
efektif dan efisien.
Perseroan telah menetapkan tingkat persediaan minimum
untuk melakukan kegiatan produksi harian. Ketika tingkat
persediaan mendekati tingkat persediaan minimum atau
ketika tim penjualan telah menerima sejumlah besar pesanan,
tim pembelian akan bekerjasama dengan tim produksi
dan penjualan terkait dengan pembelian bahan baku. Tim
pembelian akan memeriksa bahan baku yang dibeli untuk
memastikan bahan baku tersebut cocok untuk memproduksi
Material
produk-produk perhiasan emas sesuai dengan desain dan
standar kualitas yang ditentukan.
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No.

Tahapan

4
Waxing

5
Casting

Penjelasan
Perseroan memulai kegiatan produksi dengan membuat
cetakan karet. Untuk memperbanyak cetakan lilin, lilin cair
disuntikkan pada replikasi dari master cetakan karet. Setelah
dicetak lilin, hasil lilin tersebut dilekatkan pada batang lilin utama
yang disebut pohon lilin. Setelah pohon lilin siap digunakan,
disiapkan cetakan gips dan pohon lilin tersebut dimasukkan
pada cetakan gips yang masih basah. Selanjutnya, cetakan
gips divakum untuk memadatkan gips tersebut sampai kering.
Setelah kering, gips tersebut dioven untuk melelehkan
lilin yang ada di dalam gips sehingga menimbulkan rongga
kosong. Gips tersebut sudah siap dicor emas.
Cetakan gips dimasukkan ke dalam mesin oven selanjutnya
dimasukkan ke dalam mesin cor. Setelah itu, bahan emas juga
dimasukkan ke dalam mesin cor sehingga rongga-rongga yang
kosong itu terisi oleh bahan emas dan selesai pengecoran.
Setelah selesai proses pengecoran, gips didinginkan
kemudian dibilas air dan menghasilkan pohon emas. Pohon
emas kemudian digunting untuk memisahkan perhiasan dan
bahan emas yang tak terpakai.
Perhiasan setengah jadi diselesaikan dengan cara dikikir,
diampelas sehingga menghasilkan perhiasan yang lebih halus.

6
Finishing

7
Soldering

Pada beberapa desain Perseroan yang lebih rumit dan
memerlukan penggabungan beberapa bagian menjadi
rangkaian perhiasan emas, Perseroan jugamenggunakan
proses patri.

Ada beberapa teknik untuk memasang batu zircon
dalamperhiasan emas dan juga ada teknik seperti stone
casting. Untuk sementara ini, Perseroan melakukan
pemasangan batu dengan cara manual.

8

Pemasangan Batu

9

Proses polishing untuk menghasilkan perhiasan emas yang
memiliki permukaan yang halus dan mengkilap. Dan juga
sangat berkontribusi pada hasil plating nantinya yang lebih
sempurna.

Polishing
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No.

Tahapan

10
Plating, Picking & QC

Penjelasan
Perseroan jugamenggunakan mesin laser dan mesin suntik
untuk memperindah penampilan perhiasan emas. Setelah
proses laser dan suntik langsung dilanjutkan dengan proses
pewarnaan emas pada perhiasan emas melalui proses
“Electroplatting” untuk memberikan penampilan perhiasan
emas menjadi berkilau. Setelah proses plating selesai, setiap
produk perhiasan emas dikirim ke tim QC untuk dicek dan
dikontrol kualitasnya. Produk yang belum memenuhi standar
kualitas yang ditentukan, akan diperbaiki terlebih dahulu
sebelum dikirim ke para wholesaler dan/atau toko emas.
Produk yang sudah lolos tahapan QC siap untuk dipasarkan.

Bagan 2. Bisnis Proses Pabrik Kalung
Melting

Wire & Stripe

Chain

Soldering

Polishing 1

Hammering

Hollowing / Twisting / Diamond Cut / Bismark

Polishing 2

Semi Finishing

Polishing 3

Plating

No.

Tahapan

Penjelasan
Proses pencairan bahan baku emas dan menghasilkan bahan
emas dalam bentuk kawat atau plat.

1.
Melting
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No.

Tahapan

2.
Wire & Stripe

Penjelasan
Kawat dan plat ditarik sesuai ukuran yang dibutuhkan.
Untuk bahan kawat akan digunakan untuk jenis rantai solid
sedangkan bahan plat digunakan untuk jenis rantai hollow.

Kawat dan plat tersebut dipasang di mesin kalung. Output dari
mesin kalung sudah berupa rantai jadi.

3
Chain

Rantai yang sudah jadi dipatri agar sambungan rantai rapat
dan tidak mudah putus.

4
Soldering

Rantai yang sudah dipatri lalu dipoles untuk menghaluskan
permukaan patrinya.

5

Polishing

Merupakan salah satu proses untuk membuat variasi desain
kalung yang berbeda semisal motif garis pada rantai kalung.

6

Hammering

7

Hollowing

Hollowing: model rantai kalung berupa pelelehan besi yang
terdapat di dalam rantai kalung sehingga bagian dalam rantai
menjadi kosong.
Twisting: model rantai kalung berupa pemilintiran rantai.
Diamond cut:model rantai kalung berupa pemotongan
permukaan rantai supaya lebih mengkilap.
Bismark:model rantai kalung berupa penggabungan dua rantai
menjadi satu.
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No.

Tahapan

Penjelasan
Rantai hasil hollowing dipoles untuk mendapatkan permukaan
rantai yang mengkilap.

8

Polishing 2

9
Semi finishing

Rantai dirakit menjadi kalung atau gelang dan dapat juga
dipasang aksesoris, seperti liontin pada kalung, “mainan”
pada gelang.

Kalung atau gelang yang sudah jadi dipoles supaya halus dan
mengkilap.

10
Polishing 3

11

Barang jadi diberi warna atau chrome sesuai dengan pesanan
atau kebutuhan pelanggan. Pada tahapan ini juga dilakukan
proses QC final untuk memastikan produk siap dipasarkan.

Plating
Pada setiap proses produksi selalu dilakukan pengecekan mutu produk, ketepatan gramasi, kadar dan
kekuatan dari setiap barang jadi oleh kepala divisi. Setiap aktivitas dalam proses produksi selalu diawasi
oleh kepala divisi dan anak buahnya serta dipantau oleh CCTV. Hal ini menjadi jaminan Perseroan
untuk mengontrol keamanan hasil produksinya.
Fasilitas Produksi : Pabrik
Tabel berikut menunjukkan rincian kapasitas terpasang dan terpakai dari masing-masing pabrik
Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir:
31 Desember 2016
Nama Pabrik
Pabrik Sukamenak 1
Pabrik Sukamenak 2
Pabrik Kopo Sayati
Pabrik Sapphire
Total
Sumber: Perseroan

Produk
Casting
Casting
Casting
Kalung

Kapasitas Maksimal
(gram / bulan)
625.000
500.000
375.000
1.000.000
2.500.000
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Kapasitas Terpakai
(gram / bulan)
219.630
194.809
184.202
67.207
665.489

Tingkat Utilisasi
35,1%
39,0%
49,1%
6,7%
26,6%

31 Desember 2015
Nama Pabrik
Pabrik Sukamenak 1
Pabrik Sukamenak 2
Pabrik Kopo Sayati
Pabrik Sapphire
Total
Sumber: Perseroan

Produk
Casting
Casting
Casting
Kalung

Kapasitas Maksimal
(gram / bulan)
625.000
500.000
375.000
1.000.000
2.500.000

Kapasitas Terpakai
(gram / bulan)
189.443
205.257
157.721
13.290
565.711

Kapasitas Maksimal
(gram / bulan)
625.000
500.000
375.000
1.500.000

Kapasitas Terpakai
(gram / bulan)
189.838
155.501
114.907
460.246

Tingkat Utilisasi
30,3%
41,1%
42,1%
1,3%
22,6%

31 Desember 2014
Nama Pabrik
Pabrik Sukamenak 1
Pabrik Sukamenak 2
Pabrik Kopo Sayati
Pabrik Sapphire
Total
Sumber: Perseroan

Produk
Casting
Casting
Casting
Kalung

Tingkat Utilisasi
30,4%
31,1%
30,6%
30,7%

Perseroan meyakini adanya peningkatan utilisasi di tahun mendatang seiring dengan tambahan
modal kerja dari IPO serta kemungkinan penambahan alokasi sumber daya manusia untuk memenuhi
peningkatan pesanan di tahun-tahun mendatang. Peningkatan pesanan di tahun-tahun mendatang
sangat potensial terjadi ditengah proyeksi pertumbuhan industri manufaktur emas sebesar 13% CAGR
2016-2021 (Verdict Retail: 2016). Perseroan memiliki fleksibilitas untuk mengatur bahan baku emasnya
agar dapat digunakan untuk berbagai produk yang diproduksi di lokasi pabrik tertentu, sehingga utilisasi
setiap pabrik berubah secara dinamis dari tahun ke tahun mengikuti dinamika permintaan konsumen.
Gambar pabrik Perseroan

Pabrik Sukamenak 1 dan 2 menghasilkan produk-produk casting dengan model atau desain produk
yang tidak dapat diproduksi melalui mesin seperti giwang, rantai sisik naga, cincin, liontin dengan
tambahan pemasangan permata atau batu perhiasan.
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Pabrik Kopo Sayati menghasilkan produk-produk Pabrik Sapphire menghasilkan produk-produk
casting seperti yang dihasilkan oleh Pabrik perhiasan berbentuk produk kalung dan gelang
Sukamenak, produk kustomisasi dan produk- dengan desain yang tidak terlalu rumit.
produk bermata berlian untuk dipasok ke tokotoko ritel modern Perseroan.
Lini produksi di setiap pabrik ditata sesuai urutan proses produksi perhiasan dimana layout bagian
administrasi berada ditengah diantara dua sisi ruangan proses produksi. Untuk mencapai efektivitas dan
efisiensi produksi, Perseroan menetapkan kebijakan bahwa setiap manajer produksi harus menetapkan
target produksi bulanan yang mengacupada produksi aktual tahun sebelumnya.
Perseroan memiliki kebijakan pembelian mesin baru yang didasari atas dua pertimbangan utama yaitu
adanya kebutuhan terhadap mesin dengan spesifikasi tertentu yang tidak dimiliki sebelumnya dan
mesin telah rusak, tidak dapat diperbaiki lagi atau secara ekonomis tidak layak lagi untuk digunakan.
Fasilitas Produksi : Mesin
Untuk menunjang kegiatan manufaktur perhiasan emas, Perseroan memiliki sejumlah mesin seperti
mesin casting, mesin hammering, mesin kalung, mesin patri, mesin electroplating, mesin desain, mesin
poles, mesin waxing, dan lain- lain.
Gambar Mesin

Keterangan tentang produk Perseroan
Produk yang ditawarkan oleh Perseroan merupakan lini produk perhiasan emas yang meliputi kadar
300, 375, 700 dan 750 serta logam mulia. Variasi dalam setiap lini produk perhiasan emas dipadukan
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dengan logam mulia, batu mulia, dan/atau berlian yangterdiri darikalung, cincin, gelang, giwang, liontin
dan produk yang dapat dirancang sendiri (kustomisasi). Produk-produk perhiasanmilik Perseroan berciri
khusus dengan adanya logo mahkota dan tulisan dua huruf “HA” di tengah yang menandakan produk
milik Perseroan. Perseroan menghasilkan produk perhiasan yang tidak hanya sesuai dengan selera
pasar, tetapi juga daya beli konsumen. Produk Perseroan yang ditawarkan ke pasar tidak hanya produk
perhiasan emas dengan kadar tinggi (14 k dan 18k), tetapi juga produk perhiasan emas dengan kadar
rendah (9k dan 10k).
Produk perhiasan yang dijual oleh Perseroan menggunakan kode 300, 375, 700 dan 750. Kode 300
sama dengan 30% emas murni, sedangkan dalam produksinya emas 300 terdiri dari 30% emas murni
dan 70% logam lainnya. Sedangkan, harga jualnya dapat berbeda-beda misalnya emas 300 dijual
dengan harga 34%, tambahan 4% merupakan keuntungan bagi Perseroan. Pembayaran dari para
pelanggan (wholesaler dan ritel) secara tunai atas produk Perseroan mengacu pada harga pasar emas
saat pembayaran dilakukan.
Segmen
Geografis
Karakteristik

Jawa Barat dan Jakarta
- Produk berwarna kemerahan
- Putih dengan kadar 300 – 750

Jawa Timur dan Jawa Tengah
- Produk berwarna emas kuning
kadar 300 – 700

Sumatra, Kalimantan dan
Sulawesi
- Produk emas putih dan kuning
dengan berat gram cukup besar
dan kadar tinggi
(700 – 750)

Berikut ini adalah produk-produk unggulan Perseroan:
Jenis Produk
Gelang Rantai Sisik
Naga

Gelang Bangkok

Cincin

Nama dan Spesifikasi Produk
Gelang rantai sisik naga merupakan salah satu
produk unggulan Perseroan yang sampai saat ini
tidak ada yang bisa meniru kehalusan pengerjaan
dan kekuatan produk. Variasi produk gelang ini
meliputi kadar 375, 700 dan 750 yang juga dapat
dipadukan dengan emas putih dan diamond.
Gelang Bangkok merupakan salah satu produk
andalan Perseroan.Mayoritas produk gelang
Bangkok dipasarkan dengan kadar 300 dan 375
dengan desain yang menarik dan up-to-date.
Cincin merupakan produk perhiasan yang paling
digemari masyarakat. Perseroan menawarkan
cincin untuk wanita maupun pria dengan desain
klasik maupun modern.

Liontin

Liontin merupakan produk komplementer dari
kalung yang juga memiliki pasar cukup potensial.
Perseroan memproduksi berbagai macam desain
liontin yang juga ditujukan untuk pasar anak-anak.

Anting dan giwang

Salah satu produk yang banyak diminati oleh
masyarakat (khususnya wanita) selain cincin
adalah anting dan giwang. Produk anting dan
giwang juga menjadi fokus pengembangan produk
Perseroan kedepannya.

142

Gambar

Kalung

Produk kalung merupakan produk terbaru yang
diproduksi oleh Perseroan. Saat ini produk kalung
masih dalam tahap pengembangan desain dan
produksi serta pemasaran produk masih dalam
skala kecil seiring dengan penjajakan pasar.

Hak Kekayaan Intelektual
Perseroanmemperoleh merek dagang untuk melindungi hak kepemilikannya dari Direktorat Jendral
Hak Kekayaan Intelektual di setiap saat yang memungkinkan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan,
Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek sebagaiberikut:
Merek
No.
1

Nomor & Tanggal Pendaftaran / Nomor Agenda & Tanggal
Pemintaan Pendaftaran
Sertifikat Merek No. Pendaftaran IDM000292608 Tanggal
Penerimaan 29 Desember 2016 nama pemilik merek
PT Hartadinata Abadi dengan

Etiket

Kelas Barang / Jasa

Jangka Waktu

etiket merek
“Claudia"

Barang

29 Desember 2026

Persaingan Usaha
Jumlah produsen perhiasan emas yang terbatas memungkinkan bagi wholesaler dan ritel untuk dapat
memasarkan produk-produk perhiasan dari produsen lainnya. Setiap produsen perhiasan emas memiliki
produk unggulan masing-masing dan harga produk yang relatif standar. Perseroan memandang kunci
persaingan agar produk Perseroan dapat diterima oleh wholesaler adalah model, mutu dan kepercayaan
wholesalerdan ritel terhadap produk Perseroan.
Nilai produk perhiasan terletak pada desain dan kualitas produk yang didukung oleh keahlian dan
teknologi terkini pada proses produksi yang menjadikan produk perhiasan yang dihasilkan mampu
bersaing dan memenuhi ekspektasi pasar. Perseroan secara berkesinambungan melakukan pelatihan
sumber daya manusia dan mengadopsi teknologi mesin terbaru yang berasal dari Jepang, Jerman dan
Italia.
Untuk menjangkau segmen pasar yang luas, Perseroan terus berupaya secara berkesinambungan
untuk menyediakan desain perhiasan emas yang bervariasi sesuai dengan preferensi pelanggan.
Setiap wilayah pasar yang berbeda memiliki karakteristik desain yang berbeda dan inilah yang selalu
diupayakan oleh Perseroan untuk memenuhi preferensi yang berbeda pada target pasar yang berbeda.
Hal ini menjadi salah satu kunci bagi Perseroan untuk memenangkan persaingan.
Keunggulan Perseroan untuk bertahan dalam persaingan adalah melalui variasi kadar produk,
ketepatan dalam gramasi, beberapa produk unggulan yang belum dapat ditiru pesaing (Gelang Rantai
Sisik Naga dan Gelang Bangkok), hubungan baik dengan pelanggan, manajemen profesional, inovasi
terus-menerus dalam desain dan mutu serta bisnis yang terintegrasi secara vertikal dari hulu (pabrik)
ke hilir (gerai ritel).
Pemahaman tentang karakteristik pasar dan juga karakteristik saluran pemasaran yang digunakan
untuk menyalurkan produk Perseroan merupakan aspek pemasaran yang vital. Hubungan baik dan
kepercayaan dari para pelanggan, terutama para wholesaler, ritel dan cakupan pasar yang luas menjadi
kunci keberhasilan faktor pemasaran produk perhiasan Perseroan. Perseroan telah menjalin hubungan
baik dengan distributor dan/atau toko emas selama lebih dari 10 tahun. Dan relasi ini menjadi faktor
penting bagi Perseroan untuk menjaga kesinambungan dalam hal kreasi pengembangan desain produk
dari waktu ke waktu berdasarkan referensi dari mereka.
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Para pesaing Perseroan memfokuskan diri pada strategi positioning melalui aktivitas branding
dan penguatan desain produk melalui penguatan divisi riset dan desain. Kedua strategi tersebut
mengindikasikan bahwa pesaing mempersiapkan diri untuk memperluas cakupan pasarnya.
Untuk menghadapi persaingan tersebut, Perseroan memperkuat integrasi bisnisnya melalui
pengembangan divisi riset dan desain dengan melakukan rekrutmen, pelatihan dan penggunaan
mesin berteknologi tinggi, membuka saluran distribusi baru melalui penambahan wholesaler, ritel dan
penawaran waralaba toko emas milik Perseroan. Dalam waktu dekat, Perseroan juga akan memperkuat
tenaga penjualan melalui penggunaan teknologi e-commerce. Pengembangan produk dan pasar
menjadi strategi utama Perseroan dalam menghadapi persaingan serta meningkatkan daya saingnya
baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang.
Hambatan masuk yang utama dalam industri manufaktur emas yaitu kepercayaan dengan para
pelanggan yang harus dibangun dalam waktu yang cukup lama karena membutuhkan pembuktian
dalam hal sepak terjang hasil produksi.
Riset dan Pengembangan Bisnis
Kebijakan riset dan pengembangan Perseroan selama ini berfokus pada peningkatan kualitas dan
kuantitas desain produk yang dihasilkan. Biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk kegiatan riset
dan pengembangan maksimum sebesar Rp500 juta setiap tahunnya atau sekitar 0,02% terhadap
penjualan neto Perseroan pada tahun 2016.
Perseroan memiliki desainer perhiasan yang menghasilkan desain produk secara teratur. Ide desain
produk bersumber dari kreativitas para desainer, umpan balik dari tim pemasaran Perseroan yang
berdasarkan pada selera pasar dan pesaing, situs web trend perhiasan,referensi dari pameran, majalahmajalah perhiasan/gaya hidup seperti Solitaire Magazine.
Perseroan memiliki tim desain yang berdedikasi sejumlah 16 orang yang mendayagunakan ketrampilan
tangan tradisional dan perangkat lunak untuk menghasilkan ide dan mentransformasi ide ke dalam
sketsa. Perseroan menerapkan teknologi desain produk yang mutakhir antara lain penerapan perangkat
lunak Matrix 6, Matrix 7 & Rhinoceros untuk desain 3D serta memberdayakan edukasi dan pelatihan
lanjutan bagi para karyawan yang bergerak di divisi desain dan produksi.
Proses desain produk diawali dengan sketsa gambar 2 (dua) dimensi atau 3 (tiga) dimensi yang didesain
menggunakan tangan dan/atau program komputer (perangkat lunak). Selanjutnya, hasil desain tersebut
dibuat menjadi master desain berupa produk perhiasan perak atau berbentuk resin (menggunakan
mesin) untuk melihat wujud hasil desain sebelum masuk ke proses pengecoran.
Perseroan memiliki 2 (dua) cara untuk mengaplikasikan hasil desain yaitu dengan melakukan cetak
3 (tiga) dimensi berupa resin dari produk yang didesain melalui komputer atau membuat master produk
perhiasan berbahan perak yang dibuat berdasarkan gambar desain 2 (dua) dimensi. Selanjutnya,
Perseroan membuat cetakan karet berdasarkan master perhiasan perak atau model resin. Setelah
cetakan karet dibuat kemudian dibuat cetakan cetakan lilin yg dibentuk menjadi pohon perhiasan,
kemudian dibuat cetakan berbahan gips untuk diisi bahan baku perhiasan emas dan selanjutnya
dilakukan proses produksi.
Sejak tahun 2008, Perseroan memiliki lebih dari 14 ribu desain produk dalam basis data yang disimpan
dalam bentuk file desain produk, produk dalam bentuk lilin dan master produk berupa perhiasan
berbahan perak. Seluruh basis data desain yang tersimpan di unit riset dan desain hanya dapat diakses
oleh kepala divisi riset dan desain dan/atau pihak yang berwenang.
Desainer Perseroan menggunakan alat-alat berupa komputer yang dilengkapi perangkat lunak desain
produk dan printer 3 (tiga) dimensi yg menghasilkan mock upatau prototype perhiasan berbentuk resin
dan alat-alat tulis dan perkakas kerajinan tangan untuk gambar 2 (dua) dimensi.
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Teknik pembuatan, komposisi bahan tambahan dalam produk perhiasan emas, kerapian serta kualitas
hasil produksi menjadi faktor pembeda produk satu produsen dengan yang lainnya. Sehingga, Perseroan
terus menerus melakukan riset terhadap komposisi bahan baku untuk tiap produk dan menjaga rahasia
komposisi bahan tambahan dengan sangat ketat sebagai pembeda dalam menjaga kualitas produk
Perseroan dan proteksi terhadap upaya pesaing meniru produk Perseroan.
Seiring dengan berjalannya waktu, Perseroan dapat mengambil desain lama melalui basis data desain
atau mock up berupa perhiasasan perak / lilin / karet yg disimpan jika ada permintaan dari pasar untuk
memproduksi kembali desain lama tersebut.
Pengembangan bisnis Perseroan yang akan dilakukan yaitu pengembangan waralaba toko emas yang
akan meningkatkan akselerasi penetrasi pasar, branding, peningkatan penjualan, jaminan terserapnya
produksi, risiko yang lebih rendah, biaya investasi yang minim serta tambahan sumber pendapatan bagi
Perseroan.
Karakteristik waralaba yang dibuat adalah toko emas dengan produk-produk perhiasan berkadar
300-750 dengan atau tanpa berlian. Saat ini, Perseroan telah memulai proses penawaran produk
waralaba toko perhiasan emas ACC dan secara bertahap akan mengembangkan produk waralaba
Celine Jewellery dan Claudia Perfect Jewellery. Perseroan memiliki target waralaba sebanyak 120 toko
dalam lima tahun mendatang.
Perusahaan lain agak sulit untuk menyalin konsep bisnis tersebut karena produsen perhiasan emas
diharapkan memiliki pemahaman dan pengalaman mengelola toko emas yang bisnis proses dan
manajemennya berbeda dengan pengelolaan pabrik perhiasan emas.
Kegiatan Pemasaran
Penjualan Neto
Berikut ini adalah informasi mengenai total penjualan neto Perseroan per tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014:
(dalam jutaan Rupiah)
Keterangan

2016
1.995.310
198.398
2.193.708

Wholesaler
Ritel dan end user
Total
Sumber: Perseroan

2015
1.601.020
132.559
1.733.579

2014
1.225.459
110.263
1.335.721

Perseroan tidak memiliki ketergantungan pada pelanggan tertentu. Tidak ada 1 (satu) pelanggan yang
berkontribusi lebih dari 4% (empat persen) dari total penjualan Perseroan. Kegiatan usaha Perseroan
memiliki sifat musiman dimana volume produksi dan penjualan Perseroan meningkat secara signifikan
menjelang hari raya Idul Fitri, Idul Adha, 17 Agustus dan hari raya Natal dan Tahun Baru.
Wilayah Indonesia Lainnya
2014: 3.075.225 gr
2015: 3.824.808 gr
2016: 4.390.982 gr

Jawa Barat (Pusat Produksi)
2014: 1.996.127 gr
2015: 2.445.369 gr
2016: 2.807.349 gr
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Daerah penjualan produk Perseroan hampir di seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar Indonesia
yang meliputi :
•
Jawa Barat (Bandung, Tasikmalaya, Banjarsari, Tangerang, Sukabumi, Ciwidey, Pangalengan,
Banjaran, Majalaya, Cikampek, Cianjur, Purwakarta, Pantura dan Cirebon)
•
DKI Jakarta
•
Jawa Tengah (Semarang dan Sidareja)
•
Jawa Timur (Surabaya dan Blitar)
•
Kalimantan (Balikpapan, Banjarmasin dan Pontianak)
•
Sumatra (Palembang dan Medan)
•
Sulawesi (Makassar dan Manado)
Segmen pengguna produk Perseroan yaitu wanita sebanyak 90% dan sisanya pria 10%. Perseroan
menghasilkan produk untuk berbagai kalangan usia seperti cincin, gelang, giwang, liontin dan kalung
(balita sampai dengan dewasa), produk cincin kawin dan rantai sisik naga (dewasa) dan produk-produk
kustomisasi.
Pelanggan –Wholesaler / Grosir
Perseroan menentukan suatu pelanggan sebagai wholesaler dengan terlebih dahulu melihat riwayat
bisnis pelanggan tersebut, size pemesanan, cakupan geografis distribusi dan lamanya jalinan hubungan
bisnis dengan Perseroan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memasarkan produk-produk
perhiasannya ke 33 wholesaler. Perseroan telah menjalin hubungan dengan wholesaler tersebut selama
lebih dari 10 tahun.
Wholesaler ini membeli produk-produk perhiasan Perseroan dengan beragam ukuran, kadar dan berat.
Wholesaler memiliki jaringan yang cukup luas di daerahnya masing masing, pemesanan dalam jumlah
besar, memiliki rekam jejak pembayaran yang baikdan telah menjalin hubungan bisnis yang cukup lama
dengan Perseroan. Wholesaler menjamin keamanan dalam hal distribusi produk kepada segmen ritel
toko emas di daerahnya masing-masing. Perseroan tidak memiliki kebijakan pembelian kembali dari
wholesaler namun andai kata produk yang sudah dibeli wholesaler rusak karena kelalaian Perseroan,
maka akan diganti atau diperbaiki oleh Perseroan.
Sehubungan dengan jumlah pembelian yang cukup besar, wholesaler dapat memperoleh potongan
harga dari Perseroan. Hal ini berdasarkan pada cara bayar, volume pembelian dan lamanya hubungan
bisnis yang sudah terjalin. Potongan harga hanya dapat diberikan dengan persetujuan direktur produksi
dan operasional, dengan batas maksimal potongan sebesar 0,5% dari total nilai transaksi. Perseroan
memberikan termin pembayaran kepada wholesaler dan setiap pengiriman perhiasan ke wholesaler
akan dicatat sebagai piutang usaha.
Pelanggan – Ritel / Pengecer
Perseroan memasarkan produk-produk perhiasannya langsung ke pelanggan ritel yaitu sebanyak
248 toko emas. Jaringan toko emas yang membeli produk Perseroan sampai dengan saat ini adalah
sekitar 600 toko emas yang tersebar di Indonesia.
Pelanggan – End User
Perseroan memasarkan produk-produk perhiasannya kepada end-user melalui pembukaan toko milik
Perseroan, toko emas ACC dan toko perhiasan Celine Jewellery dan Claudia Perfect Jewellery. End
user akan datang langsung ke toko dan memilih model yang tersedia. Pada toko perhiasan Celine dan
Claudia, konsumen dapat memperoleh diskon produk dan memperoleh sertifikat produk yang dibeli.
Pembayaran produk oleh end user dilakukan secara tunai (non kredit).
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Perseroan menyasar segmen pembeli bawah sampai atas untuk penjualan produk perhiasannya
dengan pembukaan 3 (tiga) jenis toko sebagai berikut:
No.

Toko

1.

Celine Jewellery

2.

Claudia Perfect
Jewellery

3.

Toko emas ACC

Segmen
• Segmen pasar kelas sosial menengah – atas
• Produk perhiasan emas dengan berlian Fashion jewellery &
wedding ring
• Segmen pasar kelas sosial atas yang memahami kualitas
perhiasan, khususnya berlian Fashion jewellery & wedding ring
• Segmen pasar kelas sosial menengah – bawah
• Menjual produk perhiasan emas

Lokasi
Bandung
Bandung
Bandung
Banjarsari
Ciamis

Lokasi toko atau gerai Perseroan adalah sebagai berikut:
Nama Toko / Gerai

Jumlah Toko / Gerai

Claudia Perfect Jewellery

2

Celine Jewellery

2

ACC

8

Lokasi
Paskal Hyper Square Blok F.30
Istana Plaza Lt.1 Unit FF B1B
Jl. H.O.S Cokroaminoto
Jl. H.O.S Cokroaminoto 25-27
Pasir Kaliki No. 121-123
Bandung, Jawa Barat 40173
Bandung, Jawa Barat 40171
Bandung Indah Plaza GF No. 39A Festival Citylink GF No. 39
Jalan Merdeka No. 56
Jalan Peta No. 241, Suka Asih
Bojonglea Kaler, Bandung
Bandung, Jawa Barat 40117
Bandung, Jawa Barat 40242
ACC Cibaduyut (2 toko)
ACC Ciwidey 1
ACC Pagarsih
ACC Ciwidey 2
ACC Kopo Sayati (2 toko)
ACC Banjarsari

Perseroan menetapkan SOP yang menyangkut keamanan selama proses distribusi produk dari pabrik
menuju para pelanggan dengan mengacu pada panduan dari Kepolisian Republik Indonesia. Proses
distribusi diawali dengan administrasi barang jadi di pabrik yang mengirimkan produk ke departemen
pemasaran dengan dokumentasi serah terima barang dan selanjutnya departemen pemasaran akan
mengalokasikan produk jadi tersebut ke tenaga penjualan yang ditugaskan untuk mendistribusikan
barang ke wholesaler dan ritel sesuai dengan pesanan.
Para tenaga penjualan memiliki SOP sendiri, antara lain dilarang untuk berhenti untuk alasan apapun
selama perjalanan sebelum barang diantarkan ke pelanggan, tidak menerima ataupun melakukan
panggilan telepon dari bukan Perseroan ataupun ke Perseroan, dan jika menggunakan kendaraan roda
empat akan dilengkapi dengan brankas di dalam kendaraan. Untuk distribusi produk dari Perseroan ke
toko-toko milik sendiri, proses distribusi langsung dari departemen pemasaran ke para supervisor toko
dengan prosedur administrasi yang sama.
Dalam perjalanan waktu, Perseroan menerima keluhan wholesaler dan/atau toko emas terkait dengan
produk Perseroan. Solusinya dapat berupa perbaikan produk, retur maupun penggantian produk.
Mekanisme retur atau keluhan yaitu konsumen/pelanggan → toko → staf penjualan → bagian pemasaran
→ pabrik → perbaikan / ditukar/ diganti.
Program promosi Perseroan lebih ditujukan kepada toko emas dan end user, antara lain sebagai berikut:
a. Cash back dan merchandise
Pemberian merchandise dan potongan harga buyback yang kompetitif, voucher belanja kembali
produk di toko.
b. Diskon atau potongan harga
c. Pemberian bingkisan pada saat hari raya
d. Promosi lainnya untuk special event, seperti promo ulang tahun, ulang tahun perkawinan, dan lainlain.
Program pemasaran Perseroan kepada para wholesaler berupa dukungan sponsorship jika wholesaler
terlibat dalam pameran.
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Selain program pemasaran tersebut di atas, Perseroan juga mengikuti pameran perhiasan untuk
meningkatkan brand awareness Claudia Perfect Jewellery dan Celine Jewellery yang diharapkan dapat
berkontribusi pada peningkatan penjualan.
Gambar Pameran

Prospek Usaha
Industri perhiasan di Indonesia tumbuh sebesar 16,9% CAGR periode 2011 – 2016 (Euromonitor
Internasional: 2016). Hal ini menjadikan prospek usaha yang besar bagi Perseroan dimana Perseroan
baru memasok sekitar 10% dari nilai ritel perhiasan emas di tahun 2016. Di tahun-tahun mendatang,
Perseroan yakin dapat memasok produk lebih banyak kepada konsumen dengan adanya tambahan
modal kerja dan baru beroperasinya pabrik kalung sejak akhir tahun 2015.
Produk kalung mempunyai pangsa pasar cukup besar dalam nilai penjualan perhiasan kustomisasi
selama 2011-2016 dengan pangsa pasar sekitar 32% (Euromonitor International: 2016) dan pangsa
pasar 20% dari nilai penjualan produk perhiasan.
Permintaan perhiasandi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5 (lima) tahun kedepan dengan nilai ritel
sekitar Rp38 triliun di tahun 2021 dengan faktor pendorong terutama berasal dari pertumbuhan ekonomi
yang relatif stabil menanjak yang akan meningkatkan potensi permintaan.
Perseroan melihat potensi besar untuk memasuki pasar perhiasan emas di kota-kota besar di Pulau
Sumatera (Palembang dan Medan), Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin dan Balikpapan) dan Sulawesi
(Makassar dan Manado) dengan membuka toko-toko emas ACC, bekerja sama dengan wholesaler dan
toko-toko emas di pulau-pulau tersebut.
a.
b.

c.

Perseroan memilih kota-kota tersebut karena strategi pemerintah yang saat ini berfokus untuk
membangun luar pulau Jawa sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat umum dan
masyarakat kelas menengah di luar pulau Jawa secara signifikan.
Harga komoditas diproyeksikan akan mengalami kenaikan di tahun-tahun mendatang dan
berdampak positif bagi peningkatan daya beli di daerah-daerah yang merupakan daerah komoditas
di Indonesia. Di sebagian besar daerah tersebut juga memiliki pola musiman yang berlaku umum
seperti Idul Fitri dan Idul Adha yang berujung pada kenaikan permintaan produk dengan spesifikasi
produk yang berbeda.
Prospek peningkatan daya beli masyarakat di berbagai kota di Indonesia mendasari rencana
Perseroan untuk melakukan penetrasi pasar di kota-kota yang menjadi sasaran pembukaan
wholesaler baru melalui toko-toko emas besar di pulau tersebut atau melalui pembeli waralaba di
pulau tersebut. Oleh karena itu, Perseroan akan mempersiapkan peningkatan produksi perhiasan
untuk memasok daerah tersebut dan mulai memasarkan produk waralaba toko di daerah sasaran.
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Faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi prospek industriPerseroan yaitu kemajuan teknologi
yang memengaruhi perilaku belanja konsumen, faktor demografis seperti jumlah populasi, tingkat
pendidikan, kelas sosial serta gaya hidup, kebijakan pemerintah terkait kemudahan ekspor atau impor
bahan baku emas, perhiasan emas dan selisih tarif perpajakan yang cukup tinggi antara biaya impor
perhiasan dan bahan baku perhiasan berupa emas batangan seperti yang terjadi di India (World Gold
Council: 2015).
Asia Tenggara merupakan sasaran penting bagi produsen perhiasan, terutama di Indonesia dimana
meningkatnya pendapatan kelas menengah memberikan potensi besar untuk pembelian barang-barang
seperti perhiasan. Industri perhiasan emas sangatlah fleksibel dalam kondisi ekonomi apapun, terbukti
dengan pilihan investasi emas ketika kondisi ekonomi lesu dan pembelian emas untuk lifestyle ketika
kondisi ekonomi membaik.
Perhiasan emas menduduki peringkat pertama yang mengalami pertumbuhan signifikan. Emas
mendominasi jual beli perhiasan dengan pangsa pasar sekitar 59% dari total nilai jual beli perhiasan
tahun 2016. Produk yang paling banyak diminati adalah cincin dan kalung, baik untuk kebutuhan
pernikahan maupun untuk kebutuhan konvensional lainnya.
Sejalan dengan bertumbuhnya pangsa pasar perhiasan emas di dalam negri, Perseroan mengalami
pertumbuhan rata-rata sebesar 15-20% setiap tahunnya. Perseroan yakin pasar perhiasan emas di
dalam negri terus bertumbuh sejalan dengan kondisi ekonomi yang membaik dan tren fashion yang
makin beragam.
Hingga saat ini, Perseroan berkeyakinan bahwa tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian,
permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan
penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas
atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak
dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.
INDUSTRI MANUFAKTUR PERHIASAN EMAS DI INDONESIA
Kondisi ekonomi Indonesia berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan operasional Perseroan.
Produk perhiasan emas merupakan produk kebutuhan tersier yang memiliki beberapa fungsi yaitu baik
sebagai perhiasan untuk kebutuhan fashion, budaya maupun sarana investasi. Ekonomi yang baik
berujung pada peningkatan daya beli masyarakat dan tentunya akan meningkatkan konsumsi perhiasan
untuk kebutuhan fashion, budaya atau investasi sedangkan saat ekonomi Indonesia memburuk
konsumsi perhiasan masyarakat cenderung berkurang dan lebih bertujuan sebagai tabungan atau aset
yg dipandang aman.
Kondisi ekonomi global tentunya juga akan berpengaruh terhadap kelangsungan kegiatan operasional
perusahaan. Kondisi ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi global dan harga komoditas
emas sebagai bahan baku utama produk Perseroan yang juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global.
Kenaikan atau penurunan harga komoditas emas akan berujung kepada kenaikan atau penurunan
harga produk Perseroan.
Pada saat krisis ekonomi 1988-1999 dan tahun 2008, harga komoditas emas melonjak tajam. Pada
saat tersebut, Perseroan mengalami wind fall profit dari kenaikan nilai persediaan secara ekstrim,
sebaliknya nilai penjualan menurun karena menurunnya daya beli. Maka, Perseroan menyiasatinya
dengan memproduksi perhiasan berkadar rendah agar harga produk masih terjangkau oleh konsumen.
Perseroan juga mengamankan pasokan bahan baku dengan melakukan pembelian emas sejumlah
gram yang terjual jika menerima dalam Rupiah atau menerima pembayaran dalam bentuk emas murni.
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A. Perkembangan ekonomi dalam negeri dan faktor pendukungnya
Beberapa indikator perekonomian dalam negeri Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang
berkesinambungan dan bergerak ke arah yang positif. Diantara beberapa indikator positif atas
perkembangan ekonomi nasional dapat diuraikan sebagai berikut:
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 dan 2016 tercatat masing-masing sebesar 4,8%
dan 5,02% relatif stabil dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 5,0% didorong oleh penguatan nilai
tukar Rupiah dan membaiknya nilai ekspor Indonesia karena pemulihan harga komoditas di sepanjang
tahun 2016. Hal tersebut mengakibatkan naiknya harga bahan baku yang berdampak pada peningkatan
harga produk yang pada akhirnya berdampak pada penurunan penjualan. Meskipun demikian, kondisi
tersebut juga memberikan peluang bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi pada penelitian dan
pengembangan (R&D) dengan tujuan menciptakan produk yang inovatif dan memiliki kualitas lebih
baik. Seiring dengan daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi mengalami peningkatan, para pelaku
bisnis mamupu menawarkan produk-produk yang inovatif dengan nilai tambah yang disukai para
pelanggannya.
1. Basis populasi yang besar
Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar keenam di dunia dalam hal nominal Pendapatan
Domestik Bruto (PDB) dan peringkat kedelapan dalam hal daya beli. Indonesia adalah negara dengan
populasi terbesar keempat di dunia dan peringkat satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
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Pertumbuhan YoY

Pada tahun 2015, populasi penduduk Indonesia berjumlah 258 juta dengan lebih dari setengah populasi
negara Indonesia bermukim di Pulau Jawa. Populasi penduduk Indonesia berlanjut untuk meningkat
dengan tingkat pertumbuhan moderat yang sejalan dengan perkembangan urbanisasi yang cepat.
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Pada tahun 2015, sebanyak 54% dari total populasi bermukim di daerah perkotaan dan persentase
Sumber: World Bank
tersebut diperkirakan
bertambah menjadi 57% dan 71% pada tahun 2020 dan 2030. Urbanisasi secara
signifikan mengubah gaya pembelanjaan dan preferensi produk konsumen. Pertumbuhan konsumsi
rumah tangga, pembelanjaan dan urbanisasi akan menjadi faktor daya pikat bagi industri ritel Indonesia
ke depannya. Para peritel akan diuntungkan dari pola urbanisasi yang cepat ini, yang akan meningkatkan
permintaan atas produk-produk baru dan premium. Konsumsi pribadi-pribadi adalah faktor kunci
yang menggerakkan pertumbuhan Indonesia dan sekitar 48% dari total belanja FMCG (Fast Moving
Consumer Goods)
120% dikontribusikan oleh konsumen kelas menengah.
Komposisi Populasi Perkotaan dan Pedesaan
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Komposisi Populasi Perkotaan dan Pedesaan
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Pendapatan penduduk Indonesia tumbuh signifikan sekitar 10% CAGR dari tahun 2011 sebesar+
Rp4,500 triliun menjadi +Rp7,500 triliun di tahun 2016. Pertumbuhan ini didominasi oleh pendapatan
penduduk perkotaan yang berkontribusi sebesar 2/3 dari total keseluruhan pendapatan penduduk
Indonesia.
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Lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia adalah berusia muda, yang berkontribusi pada tenaga
kerja yang potensial dan diperkirakan sekitar 70% dari populasi Indonesia akan berusia pekerja pada
tahun 2030. Populasi berusia muda ini adalah kaum yang sadar mode dan disadari sebagai konsumen
utama yang akan mengerek penjualan ritel lebih jauh.
Komposisi Populasi Berdasarkan Usia
pada tahun 2020
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Faktor-faktor tersebut memengaruhi penjualan ritel di Indonesia. Penjualan ritel di Indonesia
mencatatkan pertumbuhan positif di tengah kondisi resesi. Seiring dengan ekonomi yang menunjukkan
tanda perbaikan pasca resesi, banyak peritel asing memulai investasi di negara Indonesia dan banyak
dari mereka sukses untuk memperluas rekam jejak mereka. Penjualan ritel pada tahun 2015 mencapai
Rp3.316.048 miliar, yang sebagian besar didorong oleh konsumsi domestik yang kuat dan diprediksikan
akan mampu mencapai Rp5.683.806 miliar atau tumbuh 10,65% CAGR. Peningkatan pembelanjaan
konsumen diharapkan mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurut International Monetary Fund (IMF), penduduk Indonesia lebih banyak melakukan pembelanjaan
konsumtif dibandingkan menyimpannya sebagai tabungan. Tingkat penyimpanan yang rendah ini akan
berdampak positif pada penjualan ritel Indonesia.
Tingkat Penyimpanan Bruto Domestik (% dari PDB)
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Konsumsi rumah tangga di negara Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang kuat pada sepuluh tahun
terakhir yang sejalan dengan bertumbuhnya ekspektasi konsumen. Konsumsi para pribadi berkontribusi
signifikan terhadap ekonomi negara Indonesia. Bertumbuhnya konsumen kelas menengah   dengan
tingkat pendapatan yang memadai merupakan pemicu bertumbuhnya konsumsi domestik, pengeluaran
konsumsi rumah tangga telah tumbuh 14% CAGR 2005-2015 pada tahun 2015 mencapai Rp6.627
triliun yang mana merupakan rekor tertinggi dibandingkan tahun 2005 yang hanya sebesar Rp1.738
triliun. Populasi penduduk kota yang berkembang dengan daya beli yang mumpuni adalah menjadi
tanda konsumsi berlebih. Terlebih lagi, peningkatan tingkat kepercayaan konsumen dan menurunnya
tingkat pengangguran telah berkontribusi positif terhadap konsumsi domestik. Semua faktor ini telah
berkontribusi pada meningkatnya penjualan ritel Indonesia.
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Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (YoY)
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2.

Belanja online menjadi trend saat ini

Jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dimana
peningkatan akses melalui ponsel menjadi kunci pendorong pertumbuhan. Pengguna internet melalui
ponsel meningkat 22% pada tahun 2015 dan diharapkan bertumbuh 25% pada tahun 2016 ke level
84 juta. Melihat fakta tersebut, ritel online di Indonesia mencatatkan pertumbuhan yang sehat dalam
beberapa tahun belakangan. Menurut eMarketer pada tahun 2015, pengguna online meningkat dari
5,9 juta di 2014 menjadi 7,4 juta di 2015 dan diekspektasikan mencapai 8,7 juta di 2016. Bersamaan
dengan hal tersebut, penjualan ritel online juga tumbuh di tahun 2015 menjadi US$3,5 miliar dari posisi
US$2,6 miliar di tahun 2014 dan diproyeksikan mencapai US$4,4 miliar di tahun 2016. Beberapa
pelaku ritel Indonesia juga menanamkan investasinya pada platform online untuk mendorong penjualan
online, seperti PT Mitra Adi Perkasa Tbk dan PT Matahari Department Store Tbk. Dengan investasi
yang signifikan oleh para peritel dan bertumbuhnya preferensi konsumen untuk pembelian online,
e-commerce ditetapkan menjadi salah satu saluran utama untuk penjualan ritel.
Media penjualan melalui saluran online merupakan salah satu yang cepat bertumbuh pada kategori
perhiasan, jam tangan dan aksesoris dengan pertumbuhan 24,9% CAGR 2010-2015 dan diharapkan
dapat stabil pada pertumbuhan CAGR 22,7% 2015-2020.
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Penjualan Ritel Online
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B. Perkembangan Industri Manufaktur Perhiasan di Indonesia
Produk-produk aksesoris personal bukan merupakan produk yang menjadi kebutuhan sehari-hari
yang biasa dibeli secara rutin dan perhiasan yang merupakan salah satu alasan dari produk aksesoris
personal tidak hanya dibeli dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial, tetapi juga berinvestasi.
Produsen perhiasan emas tidak menggunakan strategi bersaing melalui perang harga, tetapi desain
produk yang inovatif dan mengikuti trend menjadi kunci utama untuk memenangkan persaingan
selain kualitas produk. Yang unik dari industri perhiasan adalah keputusan pembelian konsumen tidak
dipengaruhi secara kuat oleh merek produsen, tetapi seringkali dipengaruhi oleh merek toko penjual
perhiasan tersebut. Toko emas sebagai tempat membeli perhiasan (saluran distribusi) yang paling
disukai dan dipercaya oleh masyarakat.
Nilai penjualan perhiasan di Indonesia pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan 13% dengan nilai
Rp21 triliun dan diprediksi akan mencapai nilai Rp30 triliun pada tahun 2021 dengan pertumbuhan
CAGR 7% berdasarkan harga konstan 2016. Faktor yang mendasari pertumbuhan yang cukup kuat
seiring dengan peningkatan harga bahan baku, salah satunya adalah emas (Euromonitor, 2016). Emas
tetap menjadi bahan baku perhiasan yang paling diminati masyarakat Indonesia dengan pangsa pasar
sebesar 59%, dan cincin serta kalung merupakan jenis perhiasan yang paling banyak diminati terutama
oleh para wanita penggemar perhiasan.
Perhiasan emas tanpa padanan batu mulia seperti berlian memiliki pangsa pasar yang lebih besar
daripada perhiasan emas dengan berlian. Batu mulia (gemstones) seperti ruby, sapphire,topaz dan
simulated diamond juga cukup diminati oleh masyarakat. Beberapa material perhiasan seperti perak,
paladium dan titanium juga memiliki pasar yang cukup potensial, meskipun tidak sebesar pasar
perhiasan emas.
Kementerian Perdagangan mencatat bahwa nilai ekspor produk perhiasan di sepanjang tahun 2015
adalah sebesar US$5,49 miliar atau naik 18,21% dari posisi tahun 2014 yang sebesar US$4,64 miliar.
Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional menyatakan bahwa ekspor perhiasan tumbuh sebesar 20,49%
selama periode 2011-2015.
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Tujuan ekspor produk perhiasan Indonesia antara lain ke Singapura, Hongkong, Amerika Serikat,
Jepang, Uni Emirat Arab, serta ke beberapa negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Denmark dan
Swedia.
Berdasarkan data tahun 2015, jumlah unit industri perhiasan dan aksesoris di dalam negeri mencapai
36.636 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp10,45 triliun yang menyerap tenaga kerja sebanyak
43.348 orang dan menghasilkan devisa melalui ekspor sebesar US$3,31 miliar.
Kementerian Perindustrian mencatat bahwa industri perhiasan mampu memberikan kontribusi signifikan
terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data 2015, jumlah unit industri perhiasan dan aksesoris
di dalam negeri mencapai 36.636 perusahaan dengan nilai produksi sebesar Rp10,45 triliun, yang
menyerap tenaga kerja sebanyak 43.348 orang dan menghasilkan devisa US$3,31 miliar.
Sektor perhiasan, jam tangan dan aksesoris berkontribusi 3,3% dari total penjualan ritel keseluruhan
pada tahun 2015. Penjualan ritel diprediksikan tumbuh 8,09% CAGR 2015-2020 menjadi nilai
pasar Rp161,85 triliun pada tahun 2020. Konsumsi perhiasan, jam tangan dan aksesoris per kapita
diprediksikan bertumbuh 6,93% CAGR 2015-2020 mencapai Rp595.364 per kapita pada tahun 2020.
Pada periode tahun 2015-2020, penjualan akan terdongkrak naik yang berasal dari permintaan yang
sehat akan produk yang tidak mahal, bergaya dan bernilai jual. Konsumen muda yang makmur akan
membelanjakan uangnya lebih banyak pada kategori barang-barang mewah.
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Kebijakan Pemerintah terkait dengan industri manufaktur perhiasan emas
Dalam kegiatan manufaktur dan perdagangan perhiasan emas, pengusaha emas perhiasan dipengaruhi
secara langsung oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) atas Penyerahan Emas dengan ketentuan PPN sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan
dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai lain yang ditetapkan sebesar
20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian. Dalam hal penyerahan
emas perhiasan oleh pengusaha emas perhiasan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar
emas perhiasan dengan emas batangan kadar 24 (dua puluh empat) karat sebagai pengganti seluruh
bahan baku pembuatan emas perhiasan, dasar pengenaan pajak adalah sebesar 20% (dua puluh
persen) dari selisih antara harga jual emas perhiasan dikurangi dengan harga emas batangan kadar
24 (dua puluh empat) karat yang terkandung dalam emas perhiasan tersebut.
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C. Industri Manufaktur Perhiasan Global
Pertumbuhan industri emas di pasar globaltahun 2015 sebesar 15%, sedangkan hanya 5% pertumbuhan
di tahun 2014.Menurut studi MC Kinsey, Industri perhiasan tampaknya siap untuk berkilauan di masa
depan. Penjualan global tahunan €148 miliar yang diharapkan tumbuh pada kisaran 5 sampai 6 persen
setiap tahun, dengan total €250 miliar pada tahun 2020. Konsumen diperkiran masih akan memiliki
daya beli yang kuat untuk perhiasan di tahun-tahun mendatang.
Barang-barang bermerek berkontribusi sebesar 60% dari pasar jam tangan. Sementara itu, perhiasan
bermerek berkontribusi senilai 20 persen dari total pasar perhiasan secara keseluruhan, yang mana
pangsa pasarnya telah meningkat dua kali lipat pada tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2003.
Berdasarkan hasil wawancara McKinsey, semua eksekutif yang diwawancarai percaya bahwa penjualan
perhiasan bermerek akan meningkat signifikan dengan kontribusi 30-40% dari total pasar perhiasan
pada tahun 2020.
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Ukuran pasar perhiasan ritel di Indonesia diproyeksikan tumbuh moderat pada tahun 2017 menjadi
4.724.000 unit (+4,7% YoY), lebih baik dibandingkan pertumbuhan 4,5% YoY pada tahun 2016. Ukuran
pasar yang terus bertumbuh mengindikasikan bahwa potensi permintaan atas perhiasan ritel masihlah
besar didukung oleh peningkatan daya beli konsumen. Hal ini menjadikan nilai transaksi ritel perhiasan
diperkirakan tumbuh ke level 12,8% CAGR 2016-2021.
Tabel1. Ukuran Pasar dan Nilai Perhiasan Ritel, 2010 – 2021F
Tahun
Ukuran Pasar (000 unit)
2010
3.314,8
2011
3.476,1
2012
3.670,1
2013
3.890,3
2014
4.113,5
2015
4.315,7
2016
4.510,0
2017F
4.723,5
2018F
4.958,2
2019F
5.212,9
2020F
5.489,4
2021F
5.789,8
Sumber: Euromonitor International, 2016
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Nilai Ritel (Juta Rupiah)
7.681.110,3
9.496.907,8
11.654.047,7
13.488.384,9
15.767.540,7
18.265.689,9
20.721.117,2
23.486.527,4
26.574.254,0
29.998.479,5
33.773.507,3
37.910.765,5

Meskipun terdapat perlambatan pertumbuhan ekonomi pada periode 2014-2016, volume penjualan
perhiasan tumbuh 4,8% CAGR 2014-2016. Salah satu faktor penyebab tetap solidnya volume penjualan
perhiasan yaitu munculnya berbagai desain produk perhiasan terbaru dari beberapa produsen manufaktur
perhiasan. Peluncuran desain baru dan trend terkini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas
produk, brand image dan value untuk menarik minat konsumen sehingga pertumbuhan volume
penjualan dapat dipertahankan. Kenaikan volume penjualan perhiasan berdampak positif bagi nilai
penjualan perhiasan emas yang tumbuh lebih signifikan 14,6% CAGR 2014-2016. Salah satu faktor
pendorong kenaikan nilai penjualan adalah kenaikan harga jual per unit karena kualitas maupun desain
suatu perhiasan.
Didukung oleh fundamental ekonomi Indonesia yang semakin solid di tahun-tahun mendatang, volume
penjualan perhiasan diproyeksikan akan terus tumbuh sampai menyentuh angka 5,8 juta unit di
tahun 2021. Konsumen berpenghasilan menengah dan atas diperkirakan akan sangat berkontribusi
terhadap pertumbuhan volume penjualan perhiasan dalam 5 tahun mendatang. Tingginya daya beli
konsumen diprediksikan akan meningkatkan volume dan nilai penjualan di masa mendatang. Nilai
penjualan kategori perhiasan diproyeksikan mencapai Rp30 triliun di tahun 2021 atau tumbuh 7,8%
CAGR 2016-2021. Salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan nilai penjualan yaitu mulai semakin
berkembangnya transaksi melalui e-commerce (internet) yang menawarkan kemudahan dan fleksibilitas
dalam bertransaksi.
Penjualan Perhiasan (juta unit)

Penjualan Perhiasan (triliun Rupiah)

7

35.0

6
5
4

4.7
4.3 4.5
4.1
3.9
3.5 3.7

5 5.2

5.5

5.8

30.0
25.0
20.0

3

15.0

2

10.0

1

5.0

0

0.0

9.5

30.1
28.1
26.1
24.2
22.4
20.7
18.3
15.8
13.5
11.7

Sumber: Euromonitor International, 2016

Tabel 2. Penjualan Aksesoris Personal berdasarkan Kategori: % Pertumbuhan Nilai 2011 – 2016
% Nilai Pertumbuhan Sekarang
Tas
Perhiasan
Jam tangan
Alat tulis
Lainnya
Sumber: Euromonitor International, 2016

2015/16
11,0
13,4
11,6
9,4
12,2

2011-16 CAGR
13,1
16,9
15,0
10,3
15,0

2011/16 Total
85,3
118,2
101,5
63,2
101,0

Seiring dengan konsumen perhiasan yang lebih mengedepankan tren, desain, dan kualitas daripada
harga menjadikan perhiasan sebagai produk yang memiliki elastisitas harga yang rendah (inelastic)
sehingga menjadikan nilai transaksi penjualan kategori perhiasan mencatatkan pertumbuhan tertinggi
diantara kategori aksesoris personal lainnya. Nilai penjualan perhiasan tumbuh 16,9% CAGR 20112016.
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Tabel 3. Proyeksi Penjualan Aksesoris Personal berdasarkan Kategori: % Pertumbuhan Nilai 2016 – 2021
%Pertumbuhan Volume
Tas
Perhiasan
Jam tangan
Alat tulis
Lainnya
Sumber: Euromonitor International, 2016

2016/17
3,4
4,7
4,3
4,1
4,1

2016-21 CAGR
3,3
5,1
3,5
3,9
3,9

2016/21 Total
17,4
28,4
19,0
21,1
21,1

Peningkatan jumlah konsumen Indonesia yang ‘sadar’ fashion akan menjadi salah satu katalis positif
bagi pertumbuhan nilai volume penjualan perhiasan di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan volume
penjualan kategori perhiasan diproyeksikan membukukan pertumbuhan 5,1% CAGR 2016-2021,
melampaui pencapaian kategori lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh sebagian besar konsumen yang
menjadikan perhiasan sebagai salah satu instrumen investasi mengingat harganya yang selalu naik
dari waktu ke waktu.
Keunggulan Kompetitif
Perseroan berkeyakinan bahwa keunggulan-keunggulan kompetitif utamanya mencakup hal-hal berikut:
Perseroan memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik sebagai pemain penting manufaktur
dan perdagangan perhiasan emas di Indonesia
Rekam jejak dan pengalaman Perseroan dalam industri manufaktur perhiasan emas di Indonesia sudah
dirintis sejak 25 tahun yang lalu jauh sebelum Perseroan berdiri. Saat ini, Perseroan merupakan salah
satu perusahaan yang memiliki reputasi di industri manufaktur dan perdagangan perhiasan emas di
Indonesia. Rekam jejak yang panjang ini menunjukkan bagaimana Perseroan mampu memahami
dengan baik mengenai kebutuhan dan karakteristikperhiasan emas pada pasar konsumen Indonesia.
Perseroan mampu menjadi salah satu pemain utama perusahaan manufaktur dan perdagangan
perhiasan emas di Indonesia, hal ini terlihat dengan merujuk dan membandingkan riset dari Euromonitor
(2016) dengan omset dari Perseroan di tahun 2016, maka pangsa pasar dari Perseroan telah mampu
mencapai 10% dari nilai ritel perhiasan Indonesia. Perseroan meyakini bahwa dengan rekam jejak
kinerja Perseroan yang baik selama ini dan melihat persaingan yang sifatnya tersegmentasi, maka
Perseroan melihat masih banyak ruang bagi Perseroan untuk meningkatkan pangsa pasar di Indonesia
secara signifikan.
Perseroan memiliki model bisnis yang terintegrasi
Perseroan memiliki bisnis model yang terintegrasi secara vertikal, mulai dari pabrik sampai dengangerai
ritel. Hal ini menjadi keunggulan bagi Perseroan, karena Perseroan mampu menghasilkan berbagai
macam varian produk perhiasan emas yang berkualitas dan menjualnya melalui gerai ritel yang dimiliki.
Model bisnis tersebut memudahkan Perseroan untuk melakukan penetrasi pasar pada berbagai
segmen pelanggan dan menjadikan Perseroan tidak hanya bergantung pada jalur distribusi eksternal.
Hal ini juga diperkuat dengan pembukaan gerai ritel Perseroan yang menjual produk perhiasan dari
segmen konsumen bawah sampai atas yang memberikan andil positif bagi tersalurkannya produkproduk perhiasan Perseroan.
Perseroan memiliki portofolio produk perhiasan emas signature yang berkualitas
Perhiasan emas berfungsi sebagai komoditas investasi namun perhiasan emas juga sudah lama
dipahami sebagai lambang prestisius dan menunjukkan status sosial bagi pemakainya. Perseroan
menciptakan produk perhiasan emas yang kemudian menjadi trend di industri perhiasan emas. Banyak
produsen perhiasan emas lainnya mencoba untuk meniru dan memproduksi produk yang serupa dengan
produk Perseroan, namun demikian produsen tersebut gagal untuk meniru kesempurnaan dari produk
Perseroan. Di pasar perhiasan emas, produk-produk ini merupakan signature product dan dikenal
orisinalitasnya berasal dari Perseroan yaitu Gelang Rantai Sisik Naga dan Gelang Bangkok, kedua
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jenis produk ini menjadi produk unggulan yang sulit ditiru oleh pesaing terutama dalam hal konsistensi
kualitas desain produk, kekuatan produk dan kepastian berat (gramasi) produk.Hal ini menjadi salah
satu keunggulan kompetitif bagi Perseroan karena memiliki produk yang menjadi salah satu brand
awareness di mata konsumen.
High Entry Barriers
Perseroan meyakini bahwa salah satu faktor kesuksesan di industri perhiasan emas adalah kepercayaan,
yaitu suatu kondisi dimana terjadinya transaksi jual beli perhiasan emas yang dilandasi kepercayaan
masing-masing pihak. Nilai kepercayaan sangat bernilai di industri ini karena dengan semakin tingginya
kepercayaan maka para wholesaler dan toko emas semakin yakin untuk membeli danmeningkatkan
jumlah volume pembelian dari suatu produsen perhiasan emas. Pada saat ini, Perseroan telah dipercaya
oleh para pemain di industri ini seiring dengan rekam jejak hubungan Perseroan dengan pelanggan
dan mitra usahanya yang telah dibangun selama puluhan tahun. Perseroan melihatentry barrier untuk
industri ini sangat tinggi karena untuk mendapatkan kepercayaan tersebut, suatu perusahaan harus
mampu untuk membangun kepercayaan dengan para pelanggan dan mitra usaha di industri ini dalam
jangka waktulama. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki modal besar dan teknologi tinggi yang
masuk di industri ini tidak serta merta dapat berhasil di industri ini tanpa adanya kepercayaan dari para
pelanggan dan mitra usaha.
Strategi Usaha
Perseroan memiliki strategi untuk menjaga posisi pemimpin di antara desainer produk perhiasan dan para
pemasok di Indonesia dengan bersandarkan pada keunggulan kompetitif dan untuk meraih profitabilitas
yang lebih baik dengan meningkatkan posisi dan merek produk. Untuk mencapai tujuan tersebut,
Perseroan berupaya untuk menjaga hubungan dekat dengan para pelanggannya dan menyediakan
mereka dengan beragam varian produk perhiasan berdasarkan pada preferensi pelanggan dan trend
pasar.
Perseroan berupaya untuk memperkuat kemampuan desain produk dengan melanjutkan untuk
meningkatkan teknik desain dan pengetahuan pasar tentang desainer. Perseroan akan mengupgrade
peralatannya dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan kerajinan produk lebih lanjut. Perseroan
juga berencana untuk memperluas saluran distribusi untuk mencakup pelanggan potensial lebih banyak
dengan cara salah satunya menghadiri pameran dagang perhiasan.
Perseroan tetap mempertahankan posisi sebagai produsen manufaktur perhiasan emas terkemuka di
Indonesia dengan fokus pada peningkatan penjualan dan pemasaran, meningkatkan penetrasi pasar
pada pasar yang sudah ada, mengembangkan basis pelanggan, mengeksplorasi pasar baru dan
meningkatkan penyadaran akan merek produk perhiasan Perseroan di level internasional.
Pengembangan merek dilakukan dengan penguatan branding Perseroan beserta merek-merek ritel
yang dimiliki melalui komunikasi pemasaran terintegrasi seperti iklan, sales person, public relation
sampai dengan digital marketing. Selain itu, Perseroan akan mengoptimalkan fungsi CRM untuk
memelihara loyalitas para pelanggan. Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut untuk
mengkapitalisasi kekuatan Perseroan dalam rangka peningkatan prospek bisnis dan kinerja keuangan:
Meningkatkan kapasitas produksi dan mengoptimalkan efisiensi proses produksi
Perseroan mengembangkan jasa kustomisasi produk berdasarkan pada preferensi dan/ataupun desain
khusus dari pelanggan yang akan menambah pemasukan bagi Perseroan dari segmen pasar yang
berbeda. Efisiensi produksi dapat mudah tercapai dengan adanya produksi massal pada lini produk
tertentu yang dihasilkan. Perseroan juga berusaha untuk menjadikan produk yang dihasilkan dapat
menjadi top mind bagi end user yang membeli dan menggunakan produk perhiasan Perseroan di
wilayah Jawa dan luar Jawa. Sehingga, volume produksi di tahun-tahun mendatang dapat meningkat
signifikan yang akan berdampak pada efisiensi produksi. Kapasitas produksi akan ditingkatkan ke level
700 – 750 kg/bulan dari level saat ini 600 kg/bulan.
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Mengembangkan portofolio produk dengan desain terkini dan manajemen kualitas yang baik
Perseroan selalu memastikan produk perhiasan emas yang dihasilkan berdaya saing tinggi dengan
keunggulan daya tahan produk yang tidak cepat pudar, desain yang inovatif dan ketepatan ukuran
produk. Perseroan secara rutin melakukan pengembangan produk baru, salah satunya adalah
inovasi terkini bahan perhiasan palladium yang mulai digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia.
Untuk mendukung kinerja Perseroan dalam mengembangkan produk baru, Perseroan mulai saat ini
mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan peranan Research & Development sebagai tulang
punggung Perseroan dalam menghasilkan produk berkualitas dan inovatif yang mampu memenuhi
selera pasar sehingga menjadikan Perseroan pemain utama di industri manufaktur dan perdagangan
perhiasan emas di Indonesia.
Perseroan berupaya untuk merekrut tim produksi dan desain yang handal, terampil dan berpengalaman
di bidangnya. Selain itu, sumber daya manusia Perseroan dibekali pelatihan/edukasi untuk menerapkan
teknologi desain terkini. Perseroan juga akan mengupayakan tim desain yang selalu update dengan
preferensi pasar terkini, menguasai desain komputer sehingga dapat menghasilkan desain produk yang
beraneka ragam dengan harga yang terjangkau bagi pelanggan.
Memperkuat dan mengembangkan kepemimpinan dalam pasar dan reputasi merek perhiasan
emas yang ada sekarang dan membangun reputasi merek secara internasional
Perseroan menghasilkan produk perhiasan dengan merek Celine dan Claudia yang terasosiasikan
dengan produk berkualitas baik dan desain yang premium untuk menyangsa segmen pasar menengah
ke atas. Seiring dengan preferensi pelanggan yang terus berubah, Perseroan terus berupaya
mengembangkan lini produk yang inovatif, indah, memiliki desain mutakhir dan mengutamakan kualitas
dengan dukungan sumber daya manusia yang terampil, handal dan berpengalaman.
Perseroan meningkatkan brand awareness dan membangun brand image Perseroan melalui kegiatan
promosi above the line, seperti iklan di media massa dan menggunakan brand ambassador yang
mampu merepresentasikan citra Perseroan serta kegiatan promosi below the line, seperti pameran dan
kegiatan public relation serta corporate social responsibility.
Perseroan akan mempersiapkan sumber daya Perseroan secara optimal untuk membangun one stop
shopping jewellery store sebagai pusat belanja perhiasan emas terbesar di Asia Tenggara yang juga
akan merupakan pionir di Indonesia. Perseroan juga akan memperluas pasarnya dengan merambah
pasar luar negri melalui ekspor produk-produk unggulan ke Uni Emirat Arab, Dubai, Hongkong, Malaysia
dan China.
Membangun dan mengimplementasikan aplikasi berbasis teknologi untuk efektivitas pemasaran
Perseroan membangun dan mengembangkan jaringan e-commerce untuk mengakselerasi transaksi
penjualan dengan pelanggan wholesaler dan toko-toko emas dengan update desain atau model
perhiasan baru dapat langsung diperoleh informasinya oleh seluruh pelanggan tersebut dalam waktu
yang singkat sehingga para pelanggan juga dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi tersebut.
Aplikasi ini yang nantinya akan membantu para staf pemasaran dalam hal efektivitas waktu dan
keamanan. Perseroan berharap dengan adanya aplikasi tersebut, sistem persediaan Perseroan menjadi
lebih efektif dan efisien sehingga rasio perputaran persedian meningkat dan risiko dalam membawa
produk perhiasan menjadi berkurang.
Untuk mengakomodir kekuatan pemasaran dan penjualan di masa mendatang, Perseroan akan
mengembangkan sistem ERP (Enterprise Resource Planning) yang terintegrasi antar lini perusahaan
dan mencakup seluruh pabrik, gudang, toko dan kantor pusat Perseroan. ERP yang akan diterapkan
antara lain meliputi modul perencanaan produksi, manajemen inventori, perawatan pabrik, penjualan
dan distribusi serta keuangan dan pengawasan.
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Melakukan pengembangan dengan sistem franchise toko perhiasan emas Perseroan dan
penambahan wholesaler untuk memperluas cakupan pasar
Seiring dengan upaya Perseroan untuk memperluas cakupan pasar di Indonesia, Perseroan mulai
menawarkan sistem waralaba (franchise) untuk toko perhiasan emas “ACC”. Dengan kualitas produk
yang mumpuni, Perseroan menyasar pangsa pasar konsumen menengah ke bawah yang secara
demografis memiliki ukuran pasar yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, Perseroan berencana
untuk menambah jumlah wholesaler di luar pulau Jawa menjadi sebanyak 50 pihak dalam tiga tahun
mendatang. Dengan adanya penambahan jumlah waralaba dan wholesaler, area pemasaran Perseroan
akan bertambah dan meningkatkan kinerja Perseroan di masa mendatang.
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IX. EKUITAS
Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan berdasarkan laporan posisi
keuangan Perseroan pada tanggal 31Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, dan laporan laba
rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan (member of
PKF International) dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, melalui laporannya tertanggal 27 April
2017.

Uraian

2014

Ekuitas
Modal saham - nilai nominal
Rp500.000 per saham pada tahun 2016, 2015 dan 2014
Modal dasar - 40.000 saham pada tahun 2016, 2015 dan 2014
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 40.000 saham pada
tahun 2016 dan 2015 , dan 10.000 saham pada tahun 2014
Saham disetor di muka
Saldo Laba
Total Ekuitas

5.000
302.200
307.200

(dalam jutaan Rupiah)
31 Desember
2015
2016

20.000
372.286
392.286

20.000
330.000
219.302
569.302

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan
kepemilikan saham Perseroan.
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
Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada
Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2016, maka proforma struktur permodalan Perseroan
pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:
(dalam jutaan Rupiah, kecuali untuk jumlah saham dan Harga Penawaran)

Uraian dan Keterangan

Modal ditempatkan dan disetor penuh
Saham disetor di muka

Posisi ekuitas menurut
laporan posisi keuangan
pada tanggal 31 Desember
2016

Perubahan ekuitas setelah tanggal
31 Desember 2016 jika diasumsikan
terjadi pada tanggal tersebut:
Penawaran Umum Perdana Saham
sebanyak 1.105.262.400 lembar
saham biasa atas nama dengan nilai
nominal Rp100 per saham dengan
Harga Penawaran Rp300 setiap
saham, serta reklasifikasi saham
disetor di muka menjadi modal
ditempatkan dan disetor penuh
sebesar
Rp330.000 juta

Proforma ekuitas pada
tanggal
31 Desember 2016
setelah Penawaran
Umum Perdana Saham

440.526

20.000

440.526

330.000

(330.000)

-

-

208.143

208.143

Tambahan modal disetor*
Saldo laba

219.302

-

219.302

Sub-jumlah

569.302

318.669

887.971

-

-

-

569.302

318.669

887.971

Kepentingan non-pengendali
Jumlah Ekuitas
*) Setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi
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X. KEBIJAKAN DIVIDEN
Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pembagian dividen
dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum
berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh
Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan
menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetorpenuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian
dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.
Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan
mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh
pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara
tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang
saham.
Setelah Penawaran Umum, manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih Perseroan
sejak tahun buku 2017.
Dengan tetap memperhatikan persetujuan RUPS Perseroan, Direksi Perseroan dapat, dari waktu ke
waktu, mengubah kebijakan pembagian dividen Perseroan. Dalam kebijakannya, Direksi Perseroan
dapat mengurangi jumlah dividen yang akan dibayarkan atau tidakmelakukan pembayaran dividen
sama sekali.
Pembayaran dividen yang dilakukan Perseroan adalah dalam bentuk kas.
Pembayaran dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada berbagai faktor, antara lain
pada:
-

laba ditahan, kinerja operasional dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek bisnis
di masa yang akan datang, kebutuhan kas, peluang bisnis; dan
kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta faktor lain yang dianggap relevan
oleh Direksi.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu membayar dividen atau akan membayar dividen
atau keduanya di masa yang akan datang.
Dividen akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh
hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan
perpajakan di Indonesia. Dividen yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.
Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang
samadan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.
Tidak ada negative covenant yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen
kepada pemegang saham karena telah disetujui untuk dikesampingkan oleh pihak-pihak tersebut.
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XI. PERPAJAKAN
Perpajakan Untuk Pemegang Saham
Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Berdasarkan 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
(berlaku efektif 1 Januari 2013), penerima 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.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2013 tanggal
29 Desember 2013 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan
Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh
danapensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain
berupadividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak
termasuksebagai objek Pajak Penghasilan.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan
PemerintahNo. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan
Saham diBursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal
20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi
PenjualanSaham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:
1.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan
bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang 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
0,5% dari nilai saham perusahaan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;

3.

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing
pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut
diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi
kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut,
maka penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan
berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang
No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen
YangDiterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, maka penghasilan berupa
dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan
sebesar 10% dari jumlah bruto 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 UndangUndang 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
atausebesar 31% dari penerimaan brutonya.
Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-undang No. 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang
dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh
persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal
17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas
Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
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
yanglebih 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. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,
sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014.
Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2014, Wajib Pajak Luar
Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non
Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:
1.
2.

3.

Form-DGT 1 atau;
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;
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 2014;
•
Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor PelayananPajak
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
kantorpajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda
tangansesuai 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/2013 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2014tanggal
31 April 2014 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilikyang
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.
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.
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 26, PPh pasal 4
(2), PPh pasal 29 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 2014 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2015 tentang
Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan
Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

167

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK
1.

Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek Penawaran Umum Perseroan No. 02 tanggal 3 April 2017, sebagaimana diubah dengan Akta
Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 78 tanggal 27 April
2017 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 96
tanggal 31 Mei 2017 yang seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta
(selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”), para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk
menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian
penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri
untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan
Masa Penawaran Umum. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik
tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara
Perseroan dan Penjamin Emisi Efek.
Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan
telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT MNC
Sekuritas.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Emisi
Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Penjamin Emisi

Penjamin Pelaksana Emisi Efek:
1
PT Mandiri Sekuritas
2
PT MNC Sekuritas
3
PT RHB Sekuritas Indonesia
Penjamin Emisi Efek:
1
PT Erdikha Elit Sekuritas
2
PT KGI Sekuritas Indonesia
3
PT Phillip Sekuritas Indonesia
4
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
5
PT Valbury Sekuritas Indonesia
6
PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Jumlah

Jumlah Saham

Porsi Penjaminan
Nilai (Rp)

Persentase (%)

33.300.000
977.881.500
88.560.900

9.990.000.000
293.364.450.000
26.568.270.000

3,01
88,48
8,01

300.000
180.000
3.140.000
200.000
1.600.000
100.000
1.105.262.400

90.000.000
54.000.000
942.000.000
60.000.000
480.000.000
30.000.000
331.578.720.000

0,03
0,02
0,28
0,02
0,14
0,01
100,00

PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai Penjamin Pelaksana
Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik
langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
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2.

Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Berdasarkan hasil Penawaran Awal (bookbuilding) jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp280 sampai dengan Rp356 setiap
saham. Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp300 telah mempertimbangkan hasil bookbuilding
yang telah dilakukan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan penjajakan kepada para
investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:
Kondisi pasar pada saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan investor;
Permintaan dari calon investor yang berkualitas atau Quality Institutional Buyer (QIB);
Kinerja Keuangan Perseroan;
Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan
keterangan mengenai industri manufaktur emas di Indonesia;
Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau
maupun pada pada saat Prospektus ini diterbitkan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan
di masa mendatang;
Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian
untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan;
Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di
Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan; dan
Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga Saham Perseroan akan
terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang
secara aktif di Bursa dimana Saham tersebut dicatatkan.
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
SERTA PIHAK LAIN
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah
sebagai berikut:
Akuntan Publik
: KAP Paul Hadiwinata, HIdajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan
		
Unity Building Lantai 3
		 Jln. Boulevard Gading Serpong M5/21
		 Tangerang 15810
		Indonesia
		 Telp. +6221 22222350
No STTD

:

Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
No. Keanggotaan IAPI
Pedoman Kerja

:
:
:
:

Surat Penunjukan

:

07/PM.22/STTD-AP/2014 atas nama Michell
Suharli, CPA
17 Juni 2014
IAPI (Institut Akuntan PublikIndonesia)
1670
Standar Auditing yang ditetapkan oleh IAPI
(Institut Akuntan PublikIndonesia)
No. 009/III/2017/DIR tanggal 16 Maret 2017

Tugas pokok akuntan publik dalam Penawaran Umum ini adalah
melaksanakan audit berdasarkanstandar auditing yang ditetapkan oleh
IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan
dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa
laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi
pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlahjumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi
penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan
yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan
keuangan secara keseluruhan.
Konsultan Hukum
:
		
		
		
		
		

Fahmy Hoessein And Partners
Wisma Bayuadji, Suite 101 A
Jl. Gandaria Tengah III No. 44
Jakarta 12130
Telp. +6221 7231985
Fax. +6221 7231985
No. STTD

:

Tanggal STTD
Nama Asosiasi
No. Anggota Asosiasi
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

:
:
:
:
:

Nomor.561/PM/STTD-KH/2005 atas nama
Fahmy
25 Juli 2005
Anggota HKHPM
No. 20091
Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
007/III/2017/DIR tanggal 16 Maret 2017

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum
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.
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Notaris
: Leolin Jayayanti, SH., M.Kn
		
Jl. Pulo Raya VI No. 1
		 Kebayoran Baru
		 Jakarta Selatan (12170)
		 Telp.: 021 727 87232-33
		
Fax. : 021 723 4607
No. STTD
Tanggal STTD
No. Asosiasi

:
:
:

Pedoman Kerja

:

Surat Penunjukan

:

594/PM/STTD-N/2003
20 Februari 2003
IKATAN NOTARIS INDONESIA
Nomor: 011.003.072.120859
Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2
Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris.
008/III/2017/DIR tanggal 16 Maret 2017

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka
Penawaran Umum ini antara lain adalah membuat akta-akta sehubungan
dengan Penawaran Umum ini, antara lain Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Saham.
Biro Administrasi Efek : PT Sinartama Gunita
No. Ijin Usaha
:
Keanggotaan Asosiasi :
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan

:
:

Kep-82/PM/1991 tanggal 30 September 1991
Asosiasi Biro Administrator Indonesia (ABI)
No. ABI/IX/2008-007
Peraturan OJK
01/Dir-Corsec/HA-BAE/III/17
tertanggal
14 Maret 2017

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai
dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku,
meliputi penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan
PembelianSaham (DPPS) dan Formulir Pemesanan dan Pembelian
Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana
disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat
persetujuan dariPenjamin Emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk
diberikan penjatahan saham, serta melakukan administrasi pemesanan
danpembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Para Penjamin Pelaksana Emisi bersama-sama dengan BAE, memiliki hak
untuk menolak pemesanan yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan
yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham
yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai dengan rumus
penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak Formulir
Konfirmasi Penjatahan Saham dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE
juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila
diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan tidak
mempunyai hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana
didefinisikan dalam UUPM.
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XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR
DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT
PEMEGANG SAHAM
Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran
Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 36
tanggal 13 Maret 2017, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta. Anggaran
Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, POJK No. 32, POJK No. 33 serta
UUPT.
Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar:
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1.
2.

3.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perindustrian, Perdagangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha utama sebagai berikut:
a. Usaha Perindustrian:
Menjalankan usaha di bidang industri perhiasan dan aksesoris kecantikan, meliputi pembuatan
perhiasan kalung, gelang, anting-anting, bros dan kegiatan usaha terkait.
b. Usaha Perdagangan:
Menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yang meliputi:
Ekspor dan impor, meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal
dan interinsulair untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan
lain;
Perdagangan besar lokal, meliputi perdagangan besar dalam negeri antar pulau/daerah
serta lokal dan interinsulair, kecuali perdagangan mobil dan sepedamotor selain ekspor
dan impor;
Bertindak sebagai grossier, suplier, leveransier, waralaba dan commision house,serta
kegiatan usaha terkait;
Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan
lain, baik dalam maupun luar negeri, antara lain:
Ekspor, impor dan perdagangan perhiasan dan aksesoris.
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat menjalankan
kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
Menjalankan usaha di bidang Jasa, yang meliputi jasa konsultasi di bidang desain perhiasan
dan aksesoris, serta kegiatan usaha terkait.
MODAL
Pasal 4

1.
2.

Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.400.000.000.000,- (satu triliun empat ratus miliar
Rupiah), yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).
Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 3.500.000.000 (tiga miliar lima
ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), dengan
jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah)
telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai nominal sahamnya
disebutkan pada bagian akhir akta ini.
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3.

4.

5.

Saham yang belum dikeluarkan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) pada waktu,
harga dan cara serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan, asalkan pengeluaran saham itu tidak dengan harga
di bawah pari.
a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan carapenawaran umum
terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroanakan menerbitkan obligasi
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu, maka seluruh
Pemegang Saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau
warandan/atau efek konversi lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebutdanmasingmasing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandinganjumlah saham yang
mereka miliki dengan penyetoran tunai.
b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan
kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut harus mendapat
persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan
dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”),
Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK tersebut telah menjadi
efektif dengan persyaratan dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam
anggaran dasar, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan
Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dan/atau obligasi konversi dan/atauwaran dan/
atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan carapenawaran umum terbatas,
Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 1 (satu) surat kabar/harian berbahasa
Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang
lain berperedaran nasional atau Situs Web Bursa Efek.
e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efekkonversi lainnya yang sejenis tersebut
di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan
ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau
obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut kepada
para Pemegang Saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari
proporsi bagiannya.
f. Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa yang tidak
terjual, maka sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi
lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan
harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga
dan persyaratan tersebut tidak lebih ringan dari persyaratan yang telah ditetapkan di atas
dan dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar dan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan.
a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan RUPS
dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanandan/atau menerbitkan obligasi
konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis dengan itu tanpa
melakukan penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham. Saham dan/atau
obligasi konversi dan/atauwaran dan/atau efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat
dijual olehPerseroan kepada siapapun juga dengan harga dan persyaratan yang ditentukan
oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran tersebut:
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a.
b.

Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
c. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh
RUPS, dan/atau;
d. Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur didalam
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal atau diatur dengan pengecualian
yang mungkin diterima Perseroan.
b. (1). Kecuali sebagaimana ditentukan huruf a ayat 5, jika saham yang masih dalam simpanan akan
dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu
(selanjutnya cukup disingkat dengan: “Penawaran Umum Terbatas”) kepada para Pemegang
Saham,maka seluruh Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal panggilan RUPS yang menyetujui
Penawaran Umum Terbatas tersebut mempunyai hak terlebih dahulu untuk membeli saham
yang hendak dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut ”Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu”
atau disingkat ”HMETD”) seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).
(2). HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
(3). Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran
umum terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan
pertimbangan Direksi.
(4). Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD berhak membeli saham yang akan dikeluarkan
tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3.
(5). Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS tersebut diatas, para
Pemegang Saham atau para pemegang HMETD tidak melaksanakan hak atas pembelian
saham yangditawarkan kepada merekasesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya
dengan membayar lunas secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada Perseroan,
maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para Pemegang Saham yanghendak
membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan
jumlah HMETD yang telah dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar
dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
(6). Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
(i) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut
jumlah maksimumnya belum ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari
pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan
dan tetap dalam simpanan Perseroan;
(ii) Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran UmumTerbatas telah
ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pembeli siaga, maka sisa
saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli
siaga dalam Penawaran Umum Terbatas, yang telah menyatakan kesediaannyauntuk
membeli sisa saham tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan
dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS; dengan mengindahkan ketentuan
anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Penyetoran modal dapat dilakukan dengan cara selain dalam 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 RUPS mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya dan tidakdijaminkan dengan cara apapun;
c. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan
perundang-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
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e.

7.

8.

dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, lababersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuatdalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir
yang telah diperiksa akuntan yangterdaftar di OJK 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 PasarModal.
Penambahan Modal Dasar Perseroan;
a) Penambahan Modal Dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan Modal Dasar harus disetujui oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya.
b) Penambahan Modal Dasar yang mengakibatkan Modal Ditempatkan dan Disetor menjadi
kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar, dapatdilakukan sepanjang:
b.1. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah Modal Dasar;
b.2. Telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dan/atau penggantinya;
b.3. 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 dan/atau penggantinya.
b.4. Dalam hal penambahan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7.b.3
Anggaran Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan -harus mengubah kembali
Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar danModal Disetor memenuhi ketentuan
Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas danperubahan/penggantinya (selanjutnya disebut ”UUPT”), dalam jangka waktu
2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar tidak
terpenuhi;
b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar.
c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadiefektif 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 kepada Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya atas pelaksanaan
penambahan modal disetor tersebut.
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah di bayar penuh dan pembelian kembali
saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 8

1.
2.

Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya wajib mengadakan dan memelihara dengan sebaikbaiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Perseroan di tempat kedudukan Perseroan.
Dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan itu dicatat:
a. nama dan alamat para pemegang saham;
b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang dimiliki para
pemegang saham;
c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai dan atau pemegang
jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran
akta fidusia atas saham tersebut;  
e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
f. perubahan kepemilikan saham;
g. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan atau diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

Dalam Daftar Khusus Perseroan dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada perseroan
lain serta tanggal saham itu diperoleh perubahan kepemilikan saham dimaksud.
Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat
kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, makasegala panggilan
dan pemberitahuan kepada pemegang saham maupun surat-menyurat, dividen yang dikirimkan
kepada pemegang saham, serta mengenai hak-hak lainnya yang dapat dilakukan oleh pemegang
saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam
DaftarPemegang Saham Perseroan.
Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Daftar Khusus Perseroan.
Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus Perseroan, yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada
waktu jam kerja kantor Perseroan.
Pencatatan dan atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham Perseroan harus disetujui Direksi
dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama
atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan termasuk
pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagunan, gadai, fidusia atau
cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai
ketentuan anggaran dasar dan untuk saham yang - tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan
perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia
di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan. Suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksiberdasarkan bukti
yang memuaskan yang dapat diterima baik oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153
Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 10

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai
nama pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,
dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang
ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang
sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi
ketentuan dalam anggaran dasar.
Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana
ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi,
dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek
harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta
peraturan Bursa Efek diIndonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai
mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas
nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan
melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal
9 di atas.
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran
dasar telah dipenuhi.
Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang
bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani
oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

1.
2.

3.

Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya, untuk itu Direksi dapat menolak
untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila
ketentuan dalam anggaran dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam
pemindahan saham tidak terpenuhi.
Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib
mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada
Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
Penyampaian pemanggilan untuk RUPS tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas
saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan
RUPS untuk menetapkan nama parapemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut.
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan
pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain padaLembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau
karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu sahamberalih menurut hukum,
dapat mengajukan bukti haknya tersebut denganmengajukan permohonan tertulis untuk didaftar
sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa
mengurangi ketentuan anggaran dasar serta dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.
Pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat 9 butir (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit
6 (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau
Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan.
DIREKSI
Pasal 11
Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi.
Direksi terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
1 (satu) orang Direktur Utama;
1 (satu) orang Direktur atau lebih;
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Yang dapat diangkat sebagai 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 perbuatan 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 yangdinyatakan
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:
i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
ii. pertanggung jawabannya 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
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iii.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan,atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 3, anggota Direksi wajib mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan
disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada
ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.
Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 3 dan 4
pasal ini, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini.
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepadaRUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh
RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan
anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk
memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,
dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan
RUPS.
a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu denganmenyebutkan
alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal inidilakukan
apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota
Direksi yang antara lainmelakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan
lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi
kesempatanmembela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir a ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelummasa jabatannya
berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenaimaksudnya tersebut kepada
Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran
diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini dan hasil penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetapberkewajiban
menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikansetelah
RUPS Tahunan membebaskannya.
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14. a.

15.

16.

17.
18.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Dewan
Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana
dimaksud pada huruf a ayat ini, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c ayat ini harus diselenggarakan dalam jangka waktu
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pemberhentian sementara.
e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf d ayat ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini menjadi batal.
f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini anggota Direksi yang bersangkutan
diberi kesempatan untuk membela diri.
g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a
ayat ini tidak berwenang:
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; dan
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku sejak
keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada huruf c; atau
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d.
i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, maka anggota Direksi
yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS maka
anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut dianggap tidak menggunakan haknya
untuk membela dirinya dalam RUPS, dengan demikian anggota Direksi yang diberhentikan
sementara tersebut menerima keputusan RUPS.
RUPS dapat:
Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari
jabatannya; atau
Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang mengundurkan
diri dari jabatannya; atau
Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan; atau
Menambah jumlah anggota Direksi baru.
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan
atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa
masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut dan masa jabatan dari
penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang
masih menjabat pada masa itu, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.
Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
a. Meninggal dunia;
b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan
peraturan di bidang Pasar Modal.
Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan
wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena sebab apapun yangmengakibatkan
jumlah anggota Direksi kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini,
maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah lowongan itu, harus diadakan
RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal.
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19. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan
menjalankan kewajiban Direktur Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang
sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka berlaku ketentuan
dalam Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar.
20. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap apabila jabatan rangkap tersebut dilarang
dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
22. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar mengacu pada Peraturan
OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 12
1.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib menyusun:
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganyang berlaku.
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan
yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, 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 Perseroan;
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.
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung baik di dalam maupun 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, dengan pembatasan sebagaimana ditentukan dalam ayat 10 pasal ini.
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan,
untuk:
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank);
b. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan modal dalamperusahaan lain
tanpa mengurangi ijin yang berwenang dan dengan memperhatikan ketentuan hukum dan
peraturan perundangan yang berlaku;
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11. Perbuatan hukum untuk (a) mengalihkan atau melepaskan hak atau (b) menjadikan jaminan utang
seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut adalah
transaksi pengalihan kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun
buku, harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar.
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi danTransaksi Benturan
Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal, dan untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan adalah
dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah
mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara
tertulis oleh Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta sah mewakili Perseroan.
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan
berdasarkan keputusan Rapat Direksi.
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan Perseroan bertentangan dengankepentingan
pribadi salah seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya
yang tidak mempunyai benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan
yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan
akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal
tidak ada anggota Dewan Komisaris maka RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili
Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut di atas.
16. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
dan
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan.
17. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan
adalah:
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
18. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam anggaran dasar
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan
lainnya yang berlaku.
DEWAN KOMISARIS
Pasal 14
1.

2.
3.

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang, yang terdiri dari:
1 (satu) orang Komisaris Utama;
1 (satu) orang Komisaris atau lebih;dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di
antaranya adalah Komisaris Independen.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota
Dewan Komisaris.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang
memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. cakap melakukan perbuatan 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 yangdinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikankeuangan negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat:
i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
ii. 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 pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan,atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut dalam ayat 5, anggota Dewan Komisaris
wajib mengikuti peraturan perundang-undangan lainnya.
Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula
memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana ditentukan dalam peraturan
Pasar Modal.
Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris wajib dimuat dalam surat pernyataan
dan disampaikan kepada Perseroan.
Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 wajib diteliti dandidokumentasikan oleh
Perseroan.
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan
Komisaris selama menjabat.
Akibat hukum dari tidak dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 5 dan 6
pasal ini, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam ayat 5.
Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Komisaris kepada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggalyang ditetapkan
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke 5 (lima) pada
akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan
anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.
Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai
dengan keputusan RUPS.
a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan
menyebutkan alasannya.
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal
ini dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi
persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang
merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
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c.

Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang
bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang
bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS sebagaimana
dimaksud dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa
jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut
kepada Perseroan.
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri.
c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat danmenyampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran
diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat ini dan hasil penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir b.ayat ini.
d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas
tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak
pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal disetujuinyapengunduran dirinya dalam
RUPS.
f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri diberikan
setelah RUPS Tahunan membebaskannya.
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan
Komisaris tersebut:
a. Meninggal dunia;
b. Ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan
peraturan di bidang pasar modal.
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris lowong sehingga mengakibatkan jumlah
anggota Dewan Komisaris kurang dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini,
maka RUPS harus diadakan dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender
sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat
Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris Utama dan mempunyai wewenang serta
tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama.
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung
maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau
ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal.
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar mengacu pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 15
1.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya,baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar.
Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk
komite lainnya.
Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan
tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun:
a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris yang berlaku bagi seluruh anggota
Dewan Komisaris dan anggota Direksi, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang
dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris
dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat membuktikan:
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dankehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuanPerseroan;
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 setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasukibangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi.
Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala halyang
ditanyakan dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris
diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk
memberikan kekuasaan sementara kepada -seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris.
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas danwewenang yang
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar berlaku
pula baginya.
Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat
memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya
(jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, dengan memperhatikan ketentuan dalam
anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar mengacu pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1.
2.

RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun buku berakhir.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroan.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa,
kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.
Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atas permintaan pemegang saham
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Pemegang
Saham diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Anggaran Dasar.
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yangPositif.
c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c ayat ini, RUPS Tahunan
dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinyadalam rapat sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan danpembebasan
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana
lainnya.
Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham:
(1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh)
atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar
Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil, dapat meminta agar diselenggarakan
RUPS.
(2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan
kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
(3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar
Perseroan.
(4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diterima Direksi.
(5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
(4) ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS
kepada Dewan Komisaris.
(6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini diterima Dewan Komisaris.
(7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir6) ayat ini, Direksi atau Dewan
Komisaris wajib mengumumkan:
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud dalam butir (1) ayat ini ; dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
(8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat ini.
(9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (7) ayat ini paling kurang melalui:
i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
ii. situs web Bursa Efek; dan
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iii.

(10).
(11).
(12).
(13).

(14).

(15).

situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (9)
iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang
menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir (10)
ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan surat
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat ini wajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud
dalam butir (6) ayat ini, pemegang sahamsebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini dapat
mengajukan permintaan diselenggarakannya 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 sebagaimana dimaksud pada butir (13) ayat ini wajib:
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan Peraturan
OJK di bidang Pasar Modal.
b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti
pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan
risalah RUPS atas RUPS yang  diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan Peraturan di
bidang pasar modal.
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan
sahamnya pada Perseroan yang telah memperolehpenetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidakmengalihkan
kepemilikan
sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 15.
TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN
WAKTU PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 19

1.
2.
3.

4.

RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia.
Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di:
a. tempat kedudukan Perseroan;
b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
atau
d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
Pemberitahuan RUPS kepada OJK:
(1). Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman RUPS.
(2). Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara
jelas dan rinci.
(3). Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini,
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat
pada saat pemanggilan RUPS.
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5.
6.

7.
8.

Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 9 butir (14).
Pengumuman RUPS:
a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang sahampaling lambat
14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan.
b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurangmemuat:
a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
d. tanggal pemanggilan RUPS.
c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18.9, selain memuat hal yang disebut pada butir (2) ayat ini, pengumuman RUPS
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan
menyelenggarakan RUPS karena -adanya permintaan dari pemegang saham.
d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini,
paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
e. Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir
(4).c ayat ini, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
f. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalambahasa asing
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir
(5) ayat ini informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia.
g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4).a ayat ini wajibdisampaikan
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS.
h. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham,penyampaian bukti
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (7)ayat ini juga disertai dengan
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPSsebagaimana dimaksud dalam Pasal
18.9.(2).
i. Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yangberbenturan
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(14).
Usulan Mata Acara Rapat:
1. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepadaDireksi paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada
butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua
puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
a. dilakukan dengan itikad baik;
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana
dimaksud pada butir (1) ayat ini sampai dengan butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang
dimuat dalam pemanggilan.
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9.

10.
11.

12.

13.

Pemanggilan RUPS:
(1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan
tanggal RUPS.
(2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini paling kurang memuat
informasi:
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;
c. tempat penyelenggaraan RUPS;
d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagipemegang saham
sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
(3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini
paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan
bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3)
c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS
yang menggunakan Bahasa Indonesia.
(5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada pemanggilan dalambahasa asing
dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada
butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa
Indonesia.
(6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat iniwajib
disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS.
(7) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan,dilakukan
dengan mengikuti peraturan Pasar Modal.
(8) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, Pemanggilan harus dilakukan oleh
Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar, dengan
memperhatikan peraturan Pasar Modal.
Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.9.(13).
Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
(1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
RUPS kedua dilangsungkan.
(2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan
Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di tempat
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
(3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) haridan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.
(4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis berlaku untuk
pemanggilan RUPS kedua.
Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
(1). Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
(2). Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telahdilangsungkan dan tidak
mencapai kuorum kehadiran.
Bahan Mata Acara Rapat:
(1). Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.
(2). Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
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(3). Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan
bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimanadimaksud pada butir (2) ayat
ini, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut.
(4). Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini dapat
berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumenelektronik.
(5). Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini diberikan secara cumacuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.
(6). Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat diakses atau
diunduh melalui situs web Perseroan.
(7). Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
yang akan diangkat wajib tersedia:
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan
penyelenggaraan RUPS; atau
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat
pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundangundangan.
14. Ralat Pemanggilan:
(1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi
dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2)
pasal ini.
(2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini memuat
informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara
RUPS, Perseroan
wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
dalam ayat 9 pasal ini.
(3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada
Pasal butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan
atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan
bukan karena kesalahan Perseroan.
(4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada
Pasal butir (3) ayat ini disampaikan kepada OJK pada hari yang sama saat dilakukan ralat
pemanggilan.
(5). Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat
pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini .
15. Hak Pemegang Saham:
(1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri
RUPS.
(2). Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan surat
kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu)
suara.
(4). 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.
(5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.(1) pasal ini,
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.
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat
dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
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17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata
acara RUPS.
18. Selama Perseroan belum mendapatkan pernyataan efektif dari OJK, Pemegang Saham dapat juga
mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan semua Pemegang
Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan
yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang
diambil dengan sah dalam RUPS.
Ketentuan Penting Lainnya Terkait Pemegang Saham:
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
Pasal 25
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar.
PEMBUBARAN, LIKUIDASI
DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
Pasal 26
1.
2.

Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum
adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
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XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
1.

Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Prospektus ini dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”).
Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli ataupun salinan yang
dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek. FPPS asli ataupun salinan yang dikeluarkan oleh
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan
yang namanya tercantum pada Bab Penyebarluasan Prospektus dan FPPS dalam Prospektus. FPPS
dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari
ketentuan-ketentuan tersebut di alas tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki
rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada
KSEI.
2.

Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/
Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.
3.

Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan
perdagangan yakni 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 No.SP-011/SHM/KSEI/0317 tanggal
24 Maret 2017 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.
A.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk
Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum
akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya
pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas
nama KSEI dari Perseroan atau BAE;
2. Perseroan akan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Saham (‘SKPS’) kepada KSEI
sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas sahamsaham dalam Penitipan Kolektif;
3. Sebelum Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di BEI, pemesan
akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi Penjatahan
Saham (“FKPS”) yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham - saham dalam penitipan kolektif;
4. 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;
5. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di
KSEI;
6. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya
yang melekat pada saham;
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7.

Pembayaran dividen, 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;
8. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham
yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan
Kolektif di KSEIsetelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening
Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
9. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada
KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi
Formulir Penarikan Efek;
10. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif
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;
11. 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.

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 para Penjamin Emisi atau Agen
Penjualan di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.

5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau para
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang
bersangkutan dengan melampirkan fotokopitanda jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran
Dasar bagi badan hukum)serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran
sebesar jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS
wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan
secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.
Agen Penjualan, para Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak
untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila
persyaratan pemesanan pembelian saham tidak terpenuhi.
6.

Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum berlangsung selama 3 hari kerja, yaitu pada tanggal 13 – 15 Juni 2017. Jam
penawaran akan dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Namun demikian
jika jumlah keseluruhan saham yang dipesan telah melebihi dari jumlah saham yang ditawarkan maka
para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada OJK, dapat
mempersingkat Masa Penawaran Umum dengan ketentuan Masa Penawaran Umum tersebut tidak
kurang dari 1 (satu) hari kerja.
7.

Tanggal Penjatahan

Tanggal akhir penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan
penjatahan saham untuk setiap pemesanan, yaitu tanggal 19 Juni 2017.
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8.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus

Pemesanan pembelian saham secara khusus oleh para karyawan Perseroan dengan Harga Penawaran
yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan,
tanpa melalui para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek selama Masa
Penawaran sebesar 0,06% (nol koma nol enam persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
9.

Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah sertadibayarkan kepada para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan pada waktu FPPS
diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :
Bank Mandiri Cabang Kebon Sirih, Jakarta
Nomor Rekening:121 000 999 8976
Atas nama: PT MNC Sekuritas – IPO Hartadinata Abadi Tbk
Apabila pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas
nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) formulir pemesanan. Cek milik/atas nama pihak
ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran.Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan
dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan wesel bank akan
segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, cek atau wesel bank ditolak oleh
bank, pemesanan pembelian saham yang bersangkutan adalah batal. Pembayaran menggunakan
cekpemindahbukuan /giro sudah harus “in good fund” pada hari terakhir masa Penawaran Umum
untuk Penjamin Emisi Efek, nasabah ritel dan nasabah institusi domestik, sedangkan untuk nasabah
internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan
pembayaran dan “in good fund” paling lambat pukul 15.00 WIB pada Tanggal Distribusi.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung
jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada
saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank terkait, maka pemesan saham yang bersangkutan
otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui transfer account dari bank lain, pemesan harus
melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan
nomor FPPS/DPPS-nya.
10. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, atau Agen Penjualan yang menerima
pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan atau fotokopi lembar ke-5
(lima) dari FPPS yang telah ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan
Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan
dipenuhinya pemesanan. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham tersebut harus disimpan
dengan baik agar kelak dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian uang pemesanan dan/
atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham. Bagi pemesan pembelian saham secara
khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.
11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT MNC Sekuritas selaku Manajer Penjatahan dengan
sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat (pooling) sesuai
dengan Peraturan No.IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, yang
merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-691/PM/2015 tanggal 31 Desember 2015
serta peraturan perundangan lain termasuk bidang Pasar Modal yang berlaku.
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i

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Penjatahan pasti dibatasi 98% (sembilan puluh delapan persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan
yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Korporasi,
Yayasan, Institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri maupun karyawan Perseroan
melalui ESA.
Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, penjatahan
tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase
penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah
paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum;
dan
c. Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham yang Terafiliasi, yaitu:
i. Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau
Agen Penjualan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
ii. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam hurufa dan b, yang bukan merupakan
pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii

Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)
Penjatahan terpusat minimal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Jika
jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, maka Manajer Penjatahan
harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk penjatahan pasti sebagai
berikut:
a.

Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi yang merupakan (i) direktur,
komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari
suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan
efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini, (ii) direktur, komisaris, dan/ atau pemegang
saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir
(i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan
pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang
dipesan, makapemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham
yang dipesan. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan
sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara
proporsional kepada para pemesan (i) direktur, komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki
20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai
Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini,
(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau (iii) afiliasi dari pihak
sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan
pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga;

b.

Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham yang Terafiliasi sebagaimana tersebut pada
poin a diatas, terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka
penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
(i) Dalam hal akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
Para pemesan yang tidak dikecualikan memperoleh satu satuan perdagangan di BEI,
jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak
mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi.
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Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh BEI dimana saham tersebut akan
dicatatkan;
Apabila masih terdapat sisa saham 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.

(ii) Dalam hal tidak akan dicatatkan di BEI, maka saham tersebut dialokasikan secara
proporsional menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
12. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum
Perdana Saham
Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan
berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran
Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh
Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan :
a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
1) lndeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen)
selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut - turut;
2) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau;
3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11;
dan
b.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa
Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah
penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat
kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama
dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling
lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran
Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan yang telah dibayar maka Perseroan
wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak
keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
Masing-masing investor yang memesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana
Saham akan dianggap mengetahui bahwa pemesan memahami bahwa Penawaran Umum Perdana
Saham dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai
akibatnya, investor dapat diminta untuk menyelesaikan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang telah
dipesannya meskipun muncul kejadian-kejadian material yang merugikan atau munculnya kejadian
signifikan tertentu yang dapat mengakibatkan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.
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13. Pengembalian Uang Pemesanan
Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka
bagi pemesan yang telah mengisi FPPS dan melakukan pembayaran atas Saham Yang Ditawarkan yang
pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan
Penawaran Umum Perdana Saham ini, pengembalian uang kepada para pemesan dalam mata uang
Rupiah akan dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek di tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat - lambatnya 2 (hari) Hari Kerja setelah Tanggal
Penjatahan atau tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana
Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan,
apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung
jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan
oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham,
maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini
dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka pengembalian atas uang pemesanan merupakan
tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Namun, apabila pengumuman penundaan atau
pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka
tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan.
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas
nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat
pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi
Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan
bukti tanda jati diri. Untuk Para Pemesan Khusus, pengembalian uang pemesanan karena adanya
penjatahan akan diatur dan dilaksanakan langsung oleh Perseroan dan oleh karenanya Perseroan
membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek dari segala tuntutan/denda atas
kelalaian Perseroan tersebut.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan
dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam
melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para
pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah yang berlaku di Bank
Penerima (“Suku Bunga”) sampai dengan dilunasinya jumlah yang belum dibayar tersebut, dengan
ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah
30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank Penerima adalah bank dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek
membuka rekening bank atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima uang pemesanan
Saham Yang Ditawarkan.
Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang mengakibatkan batalnya
atau penundaan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini maka pengembalian uang
pemesanan (termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) yang menjadi
tanggung jawab para Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Para Penjamin Emisi Efek sesuai dengan
bagiannya masing-masing atau Emiten (terhadap Pemesan Khusus), wajib diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah terjadinya pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek tersebut atau penundaan Penawaran Umum.
Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan telah tersedia namun pemesan tidak datang untuk
mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau tanggal diumumkannya
penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka kesalahan itu bukan merupakan
tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.
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14. Penyerahan FKPS Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi saham ke masing-masing Rekening Efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank
Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan
selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian
saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli
pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.
15. Lain – Lain
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian.
Sejalan dengan ketentuan dalam keputusan Ketua Bapepam-LK No.KEP:691/BL/2015 tanggal
31 Desember 2015, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa pihak terrtentu
mengajukan pemesanan efek melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan manajer penjatahan hanya dapat mengikutsertakan
satu formulir pemesanan yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan serta pihak-pihak
terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk rekening sendiri apabila terjadi kelebihan
permintaan beli. Pihak-pihak terafililasi hanya diperkenankan untuk membeli dan memiliki saham
apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang tidak terafiliasi baik asing maupun
lokal. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Para Penjamin Emisi Efek
atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya
berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam
Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
Penjamin Emisi Efek akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat
5 (lima) hari kerja sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
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XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus dan FPPS dapat diperoleh pada kantor BAE Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek
dan Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk yaitu perantara pedagang efek yang terdaftar sebagai anggota
Bursa Efek selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham yaitu dari tanggal 13 – 15 Juni 2017.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Mandiri Sekuritas
PT MNC Sekuritas
Plaza Mandiri, Lantai 28
MNC Financial Center, Lantai 14
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta 12190
Jakarta Pusat, 10340
Telepon : (021) 526 3445
Telepon : (021) 29803111
Faksimili : (021) 3983 6868
Faksimili : (021) 526 3507
Website :
Website :
www.mncsekuritas.id
www.mandirisekuritas.co.id

PT RHB Sekuritas Indonesia
Wisma Mulia, Lantai 20
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42
Jakarta 12710
Telepon: (021) 2783 0888
Faksimili: (021) 2783 0777
Website :
www.rhbinvest.co.id

PENJAMIN EMISI EFEK
PT Erdikha Elit Sekuritas
Sucaco Building 3rd floor
Jl. Kebon Sirih Kav.71
Jakarta 10340
Telepon : (021) 526 3445
Faksimili : (021) 526 3507
Website :
www.erdikha.com

PT KGI Sekuritas Indonesia
Gedung Sona Topas Tower
Lantai 11
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 26
Jakarta 12920
Telepon : (021) 250 6337
Faksimili : (021) 250 6351
Website :
www.kgi.id

PT Phillip Sekuritas Indonesia
ANZ. Tower Level 23B
Jl. Jend. Sudirman Kav 33A
Jakarta 10220
Telepon: (021) 57900 800
Faksimili: (021) 57900 809
Website :
www.phillip.co.id

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
Plaza Asia, 23rd floor
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5140 1133
Faksimili : (021) 5140 1599

PT Valbury Sekuritas Indonesia
Menara Karya, 10th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Block X – 51,
Kav. 1 – 2
Jakarta Pusat, 12950
Telepon : (021) 255 33600
Faksimili : (021) 255 33700
Website :
www.vas.co.id

PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk
Plaza Abda Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5140 2181
Faksimili: (021) 5140 2182
Website :
yulie_sekurindo@cbn.net.id

Selain di Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek, Prospektus
dan FPPS dapat diperoleh di Gerai Penawaran Umum yang bertempat di Bank Mandiri Cabang
Jakarta Kebon Sirih, Jalan Tanah Abang Timur No. 1-2 Gambir, Jakarta Pusat.
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XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham melalui Prospektus ini, yang telah disusun
oleh Fahmy Hoessein And Partners.
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN
KEUANGAN PERSEROAN
Berikut ini disajikan laporan keuangan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.
Laporan keuangan Perseroan untuk tahun 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah diaudit oleh
KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan, akuntan publik independen yang
seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI,
dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

213

Halaman ini sengaja dikosongkan
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Halaman ini sengaja dikosongkan

The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes

PT HARTADINATA ABADI Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2016

2015

2014

ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha pihak ketiga - neto
Piutang lain-lain
Persediaan
Biaya dibayar di muka

ASSETS
2e,2f,4
2e,2g,5
2e,2g
2h,6
2e,2i

Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Deposito berjangka
dijaminkan
Aset pajak tangguhan - neto
Aset tetap - neto
Biaya emisi
saham ditangguhkan
Jumlah Aset Tidak Lancar
JUMLAH ASET

21.071.062.095

17.049.505.134

13.640.224.008

601.198.671.534
156.487.503
353.324.401.719
283.539.298

495.439.260.063
184.258.601
309.916.552.314
40.168.030

335.081.178.368
192.885.701
245.624.715.611
84.841.980

CURRENT ASSETS
Cash on hand and in banks
Trade receivables third parties - net
Other receivables
Inventories
Prepaid expenses

976.034.162.149

822.629.744.142

594.623.845.668

Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS

2e,2f,7
2o,11d
2j,3,8

7.300.000.000
2.989.435.075
81.475.856.152

5.000.000.000
2.171.284.800
87.879.376.811

5.000.000.000
1.424.838.683
94.145.529.965

2m

3.307.419.847

-

-

Pledged time deposits
Deferred tax assets - net
Fixed assets - net
Deferred shares
issuance cost

95.072.711.074

95.050.661.611

100.570.368.648

Total Non-current Assets

1.071.106.873.223

917.680.405.753

695.194.214.316

TOTAL ASSETS

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Notes to Financial Statements
are an integral part of the financial statements.
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The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes

PT HARTADINATA ABADI Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2016

2015

2014

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA
PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha pihak ketiga
Utang pajak
Beban masih harus dibayar
Utang pemegang saham
Bagian utang bank jangka
panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun

LIABILITIES AND EQUITY

2e,9

444.893.745.000

414.893.745.000

299.893.545.000

2e,10
2o,3,11a
2e,12
2d,22

43.644.001
36.116.881.728
3.066.820.267
-

55.137.600
80.338.403.373
1.293.728.273
5.460.802.150

183.567.025
54.928.288.987
890.002.870
5.460.802.150

CURRENT LIABILITIES
Short-term bank loan
Trade payables third parties
Tax payables
Accrued expenses
Due to shareholders

2e,13

5.436.000.000

5.436.000.000

5.436.000.000

Current maturities of
long-term bank loan

489.557.090.996

507.477.816.396

366.792.206.032

Total Current Liabilities

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA
PANJANG
Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun

NON-CURRENT
LIABILITIES

2e,13

6.752.000.000

13.547.000.000

Liabilitas imbalan pascakerja

2l,3,14

5.496.059.746

4.369.911.984

Jumlah Liabilitas Jangka
Panjang

12.248.059.746

17.916.911.984

21.201.573.905

Total Non-current
Liabilities

JUMLAH LIABILITAS

501.805.150.742

525.394.728.380

387.993.779.937

TOTAL LIABILITIES

EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp 500.000 per saham pada
tahun 2016, 2015 dan 2014
Modal dasar - 40.000 saham
pada tahun 2016, 2015
dan 2014
Modal ditempatkan dan disetor
penuh - 40.000 saham pada
tahun 2016 dan 2015
dan 10.000 pada tahun 2014
Saham disetor dimuka
Saldo laba
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS

Long-term bank loan - net of
current maturities
Post-employment benefits
3.577.573.905
liabilities

17.624.000.000

EQUITY
Share capital - Rp 500,000
par value per share
in 2016, 2015 and 2014
Authorized - 40,000 shares
in 2016, 2015 and 2014
Issued and fully paid 40,000 shares,
in 2016 and 2015
and 10,000 in 2014
Capital subscribed
in advance
Retained earnings

15

20.000.000.000

20.000.000.000

5.000.000.000

27c,27d

330.000.000.000
219.301.722.481

372.285.677.373

302.200.434.379

569.301.722.481

392.285.677.373

307.200.434.379

TOTAL EQUITY

1.071.106.873.223

917.680.405.753

695.194.214.316

TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Notes to Financial Statements
are an integral part of the financial statements.
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The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT HARTADINATA ABADI Tbk
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/
Notes

2016

2015

2014

PENJUALAN NETO

2n,16

2.193.707.538.099

1.733.578.980.265

1.335.721.162.430

BEBAN POKOK
PENJUALAN

2n,17

LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban administrasi
dan umum
Penghasilan (beban)
usaha lainnya - neto

202.788.050.320

157.435.714.240

2n,18

(11.105.573.975)

(9.302.337.000 )

2n,19

(14.917.092.366)

(5.676.555.192)

2n,20

1.317.563.232

LABA USAHA
Beban keuangan

(1.990.919.487.779) (1.576.143.266.025) (1.215.373.461.579 )

2n

LABA SEBELUM PAJAK
PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN - NETO
2o,11b
LABA TAHUN BERJALAN

(829.424.804)

120.347.700.851

COST OF GOODS SOLD
GROSS PROFIT

(6.716.745.000 )

Selling expenses
General and administrative
(5.424.392.118 )
expenses
Other operating income
16.999.789
(expenses) - net

178.082.947.211

141.627.397.244

108.223.563.522

(50.807.670.239)

(48.449.330.004)

(31.189.087.753 )

127.275.276.972

93.178.067.240

77.034.475.769

44.302.675.747

(23.154.258.724)

(18.939.946.440 )

171.577.952.719

70.023.808.516

58.094.529.329

INCOME FROM
OPERATIONS
Finance cost
INCOME BEFORE
INCOME TAX
INCOME TAX BENEFIT
(EXPENSES) - NET
INCOME
FOR THE YEAR
OTHER
COMPREHENSIVE
INCOME

PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke
laba rugi

Item that will not
be reclassified to
profit or loss
Reameasurement of

Pengukuran kembali
liabilitas imbalan pasti 2l,3,14
Pajak penghasilan
terkait
2o,11d
JUMLAH PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN

30.543.481

(81.912.637)

374.091.933

defined benefit
liablitiies

(7.635.870)

20.478.159

(93.522.983 )

Related income tax

280.568.950

TOTAL OTHER
COMPREHENSIVE
INCOME

58.375.098.279

TOTAL
COMPREHENSIVE
INCOME FOR
THE YEAR

22.907.611

JUMLAH LABA
KOMPREHENSIF
TAHUN BERJALAN

LABA PER SAHAM

NET SALES

(61.434.478)

171.600.860.330

69.962.374.038

857,89

385,79

2p,21

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

1.161,89 EARNINGS PER SHARE

Notes to Financial Statements
are an integral part of the financial statements.
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The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT HARTADINATA ABADI Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Saham disetor
dimuka/
Capital subscribed in
advance

Modal Saham/
Share Capital

Saldo Laba/
Retained Earnings

Jumlah/
Total

5.000.000.000

-

244.386.474.000

249.386.474.000

Balance as of January 1, 2014

Laba tahun 2014

-

-

58.094.529.329

58.094.529.329

Income for 2014

Penghasilan komprehensif lain
tahun 2014

-

-

5.000.000.000

-

302.200.434.379

307.200.434.379

Balance as of December 31, 2014

15.000.000.000

-

-

15.000.000.000

Additional issuance share of capital
(see Note 15)

-

-

70.023.808.516

70.023.808.516

Income for 2015

Saldo 1 Januari 2014

Saldo 31 Desember 2014
Penambahan setoran modal saham
(lihat Catatan 15)
Laba tahun 2015
Penghasilan komprehensif lain
tahun 2015
Saldo 31 Desember 2015

(280.568.950 )

(280.568.950 )

Other comprehensive income
for 2014

-

-

61.434.478

61.434.478

Other comprehensive income
for 2015

20.000.000.000

-

372.285.677.373

392.285.677.373

Balance as of December 31, 2015

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Notes to Financial Statements
are an integral part of the financial statements.
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The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT HARTADINATA ABADI Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Saham disetor
dimuka/
Capital subscribed in
advance

Modal Saham/
Share Capital
Saldo 31 Desember 2015 (lanjutan)

20.000.000.000

Penambahan setoran modal melalui konversi
utang pemegang saham
(lihat Catatan 27c)

-

Pembagian dividen saham (lihat Catatan 27d)

-

5.461.000.000
324.539.000.000

Laba tahun 2016

-

Penghasilan komprehensif lain
tahun 2016
Saldo 31 Desember 2016

Saldo Laba/
Retained Earnings

-

-

-

20.000.000.000

330.000.000.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

Jumlah/
Total

372.285.677.373

(324.539.000.000 )
171.577.952.719
(22.907.611 )
219.301.722.481

392.285.677.373

Balance as of December 31, 2015
(continued)

5.461.000.000

Additional issuance of share capital
through conversion of due to shareholder
(see Note 27c)

-

Distribution of share dividen (see Note 27d)

171.577.952.719
(22.907.611 )
569.301.722.481

Income for 2016
Other comprehensive income
for 2016
Balance as of December 31, 2016

Notes to Financial Statements
are an integral part of the financial statements.
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2016

PT HARTADINTA ABADI Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

2015

2014

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS OPERASI

CASH FLOWS FROM
OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan
2.082.621.472.099 1.570.442.934.571
1.306.748.039.112
Pembayaran kas kepada karyawan
(13.536.450.221 )
(11.629.011.100 )
(10.005.111.200 )
Pembayaran kas kepada pemasok
dan kegiatan operasi lainnya (2.035.542.714.423 ) (1.633.509.568.812 ) (1.296.116.622.290 )
Kas dihasilkan dari operasi
Penerimaan bunga
Pembayaran beban keuangan
Pembayaran pajak penghasilan
Kas Neto Digunakan untuk
Aktivitas Operasi

33.542.307.455
322.124.917
(50.745.778.261 )
(2.295.000 )

(74.695.645.341 )
396.709.577
(48.214.327.509 )
(655.600 )

626.305.622
355.641.082
(30.317.884.433 )
(29.246.300 )

(16.883.640.889 )

(122.513.918.873 )

(29.365.184.029 )

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS INVESTASI
Penempatan deposito
berjangka (lihat Catatan 7)
Perolehan aset tetap
(lihat Catatan 8)
Kas Neto Digunakan untuk
Aktivitas Investasi

Kas Neto Diperoleh dari
Aktivitas Pendanaan

KENAIKAN NETO
KAS DAN BANK
KAS DAN BANK
AWAL TAHUN

KAS DAN BANK
AKHIR TAHUN

Cash generated from operations
Interest income
Payment for finance cost
Payment for income taxes
Net Cash Used in
Operating Activities
CASH FLOWS FROM
INVESTING ACTIVITIES

(2.300.000.000 )
(2.300.000.000 )

-

(5.000.000.000 )

-

(54.509.272.000 )

-

(59.509.272.000 )

ARUS KAS DARI
AKTIVITAS PENDANAAN
Kenaikan utang bank jangka
pendek (lihat Catatan 9)
Penambahan setoran modal
saham (lihat Catatan 27c)
Pembayaran utang bank
jangka panjang

Cash receipts from customers
Cash paid to employees
Cash paid to suppliers and
other operating activities

Placement in time deposits
(see Note 7)
Acquisitions of fixed assets
(see Note 8)
Net Cash Used in
Investing Activities
CASH FLOWS FROM
FINANCING ACTIVITIES

30.000.000.000

115.000.200.000

70.000.000.000

197.850

15.000.000.000

-

(6.795.000.000 )
23.205.197.850

4.021.556.961

17.049.505.134

21.071.062.095

(4.077.000.000 )
125.923.200.000

3.409.281.126

13.640.224.008

17.049.505.134

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

22.224.968.979

Increase in short-term bank loan
(see Note 9)
Additional issuance of share
capital (see Note 27c)
Payment of long-term
bank loan

92.224.968.979

Net Cash Provided by
Financing Activities

3.350.512.950

NET INCREASE IN
CASH ON HAND
AND IN BANKS

10.289.711.058

CASH ON HAND AND
IN BANKS AT BEGINNING
OF THE YEAR

13.640.224.008

CASH ON HAND AND
IN BANKS AT END
OF THE YEAR

Notes to Financial Statements
are an integral part of the financial statements.
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PT HARTADINATA ABADI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian dan Kegiatan Usaha Perusahaan

a. Establishment
the Company

and

Business

Activity

of

PT Hartadinata Abadi Tbk (“Perusahaan”) didirikan
berdasarkan Akta No. 11 tanggal 29 Maret 2004 dari
Notaris Mayasari Soegiharto, S.H. Akta Pendirian
tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat
Keputusan No. C-17631 HT.01.01 Tahun 2004,
tanggal 15 Juli 2004, serta telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal
14 Juni 2005, Tambahan No. 6135. Anggaran Dasar
Perusahaan telah mengalami beberapa kali
perubahan, terakhir dengan Akta No. 23 tanggal
23 Juni 2016 dari Notaris Mayasari Soegiharto, S.H.,
sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan
dan disetor Perusahaan. Perubahan tersebut telah
diterima dan dicatat dalam database Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
No. AHU-AH.01.03-0063847 tanggal 11 Juli 2016
(lihat Catatan 15).

PT Hartadinata Abadi Tbk (“the Company”) was
established based on Notarial Deed No. 11 dated
March 29, 2004 of Mayasari Soegiharto, S.H. The
Deed of Establishment was approved by the
Minister of Law and Human Rights of the Republic
of Indonesia in its Decision Letter No. C-17631
HT.01.01 Tahun 2004 dated July 15, 2004, and
was published in the State Gazette of the Republic
of Indonesia No. 47 dated June 14, 2005,
Supplement No. 6135. The Company’s Articles of
Association have been amended several times,
most recently by Notarial Deed No. 23 dated
June 23, 2016, of Mayasari Soegiharto, S.H.,
concerning with the increase of the authorized,
issued and fully paid of the Company’s shares.
This amendment has been received and registered
in the database of Legal Entity Administration
System of the Ministry of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia No .AHU-AH.01.030063847 dated July 11, 2016 (see Note 15).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan,
Perusahaan melakukan kegiatan usaha terkait
perindustrian dan perdagangan.

According to the Article 3 of the Company’s
Articles of Association, the Company scope of
activities is engaged in manufacturing and trading.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha secara
komersial pada tahun 2004. Kegiatan usaha utama
Perusahaan saat ini adalah dalam bidang industri
manufaktur dan perdagangan perhiasan emas dengan
memiliki 4 (empat) pabrik yang memproduksi
beragam produk perhiasan emas seperti kalung,
cincin, liontin, anting dan gelang dengan berbagai
kadar. Perusahaan menyalurkan produk-produknya
ke berbagai distributor, wholesaler dan retailer (toko
emas) di berbagai wilayah di Indonesia, dengan
saluran distribusi internal yang meliputi yaitu 7
(tujuh) toko perhiasan emas ritel “ACC” dan toko
perhiasan emas premium yang terdiri dari 2 (dua)
gerai “Claudia”, “Perfect Jewellery” dan 2 (dua)
gerai “Celine Jewellery” yang berlokasi di Bandung.

The Company commenced its commercial
operation in 2004. The main business of the
Company is in gold jewelry manufacturing industry
by having four (4) factories which produce various
products of gold jewelry such as necklaces, rings,
pendants, earrings and bracelets with various
content. The Company distributes its products to
various distributors, wholesalers and retailers
(gold shop) in various regions in Indonesia, with
internal distribution channels of seven (7) stores
gold jewelry retail “ACC” and gold jewelry stores
premium which consist of 2 (two ) outlets
“Claudia”, “Perfect Jewellery” and 2 (two)
outlets “Celine Jewellery” that located in
Bandung.

Perusahaan berkedudukan Kopo Sayati No. 163-165,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

The Company is domiciled at Kopo Sayati No. 163165, Distric Bandung, West Java.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan
adalah PT Terang Anugrah Abadi.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the
parent and ultimate parent of the Company is
PT Terang Anugrah Abadi.
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1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
adalah sebagai berikut:
Komisaris
Direktur

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

Commissioners, Directors, Audit Committee and
Employees
Members of the Company’s Boards of
Commissioner and Director as of December 31,
2016, 2015 and 2014 are as follows:

Fiah
Ferriyady Hartadinata

Adapun berdasarkan Akta No. 3 dari Notaris
Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 3 Februari 2017
Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan
adalah sebagai berikut (lihat Catatan 27e):
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

b.

Commissioner
Director

Based on Notarial Deed No. 3 of Mayasari
Soegiharto, S.H., dated February 3, 2017 members
of the Company’s Board of Commissioner and
Director are as follow (see Note 27e):

Ferriyady Hartadinata
Fendy Wijaya
Sandra Sunanto
Ong Deny
Cuncun Muliawan

Board of Commissioner
President Commissioner
Commissioner
Board of Director
President Director
Director
Director

Personil manajemen kunci Perusahaan meliputi
seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
Manajemen kunci memiliki kewenangan dan
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin
dan mengendalikan aktivitas utama Perusahaan.

Key management personnel of the Company
comprise all of the members of Boards of
Commissioner and Director. Key management has
an authority and responsibility for planning,
directing and controlling the main activities of the
Company.

Pada tanggal 13 Maret 2017, sesuai dengan Surat
Keputusan Penunjukkan Komite Audit, Perusahaan
telah membentuk Komite Audit sesuai dengan
peraturan tentang “Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit”, dengan susunan
sebagai berikut:

On March 13, 2017, according to Appointment of
Audit Committee Letter, the Company has establish
the Audit Committee to comply with the Rule
No.IX.I.5 on "Formation and Guidelines of Task
Implementation of the Audit Committee”, with the
following composition:

Komite Audit
Ketua
Anggota
Anggota

Suprihadi Usman
Catharina Tan Lian Soei
Mourme Taruna Halim

Berdasarkan Surat Penunjukkan Corporate Secretary
tanggal 1 Februari 2017, Corporate Secretary
Perusahaan dijabat oleh M. Ath. Thoriq.
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Audit Committee
Chairman
Member
Member

Based on of Appointment of Corporate Secretary
Letter February 1, 2017, the Corporate Secretary of
the Company is held by M. Ath. Thoriq.
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1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

b. Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
(lanjutan)
Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014, masing-masing
adalah sebanyak 509, 428 dan 349 orang (tidak
diaudit).
c. Penerbitan Laporan Keuangan

KEBIJAKAN

a. Kepatuhan Terhadap
Keuangan (SAK)

Commissioners, Directors, Audit Committee and
Employees (continued)
As of December 31, 2016, 2015 and 2014,
the Company had a total of 509, 428 and 349
permanent employees, respectively (unaudited).

c. Issuance of Financial Statements

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk
diterbitkan kembali oleh Direksi Perusahaan, selaku
pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal
27 April 2017.

2. IKHTISAR
SIGNIFIKAN

b.

AKUNTANSI

Standar

Akuntansi

These financial statements have been authorized for
reissued by Board of Director of the Company, who
responsible for the preparation and completion of
the financial statements, on April 27, 2017.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES
a. Compliance
with
Standards (SAK)

Financial

Accounting

Laporan keuangan ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan SAK di Indonesia yang meliputi
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan
(ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar
Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
(DSAK-IAI) serta peraturan terkait yang diterbitkan
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya
Peraturan
No.
VIII.G.7,
Lampiran
No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang
“Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan
Emiten atau Perusahaan Publik”.

These financial statements have been prepared and
presented in accordance with Indonesian SAK
which comprise of the Statements of Financial
Accounting Standards (PSAK) and Interpretation
of Financial Accounting Standards (ISAK) issued
by Financial Accounting Standards Board of the
Institute of Indonesia Chartered Accountants
(DSAK-IAI) and the related Financial Fervices
Authority (OJK) regulations, particularly Rule No.
VIII.G.7, Appendix No. Kep-347/BL/2012 dated
June 25, 2012 on “Presentation and Disclosures
for Financial Statements of Public Company”.

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan
Keuangan

b. Basis of Measurement and Preparation of
Financial Statement

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan
keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun
tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain
sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi
masing-masing akun terkait.

The measurement basis used in the financial
statements is the historical cost, except for certain
accounts which are measured on the bases as
described in the related accounting policies.

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas,
disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas
tersebut disusun berdasarkan metode langsung
dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.

The financial statements, except for the statements
of cash flows, are prepared under the accrual basis
of accounting. The statements of cash flows are
prepared using direct method by classifying cash
flows into operating, investing and financing
activities.
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AKUNTANSI

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan
Keuangan (lanjutan)

b. Basis of Measurement and Preparation of
Financial Statement (continued)

Mata uang penyajian yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah yang
juga sekaligus merupakan mata uang fungsional
Perusahaan.

Presentation currency used in the preparation of
financial statements is Rupiah which also the
functional currency of the Company.

c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen,
Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK Baru

c. Accounting Policies Pertain to Amendments,
Annual Improvements and Issuance of New SAK

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh
Perusahaan
konsisten
dengan
tahun-tahun
sebelumnya kecuali untuk perlakuan akuntansi yang
terkait dengan pengampunan pajak sebagaimana
diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016
tentang “Pengampunan Pajak”. Perusahaan telah
memilih untuk menerapkan opsi kebijakan akuntansi
atas pengakuan awal yang diperkenankan dalam
PSAK No. 70 tentang “Akuntansi Aset dan
Liabilitas Pengampunan Pajak”, yang berlaku efektif
1 Juli 2016, secara prospektif dan konsisten terhadap
seluruh aset dan liabilitas pengampunan pajak yang
diakui. Kebijakan akuntansi terhadap aset dan
liabilitas pengampunan pajak diuraikan lebih lanjut
pada akun yang terkait.

The accounting policies adopted by the Company
are consistent with those of prior years except for
accounting pertain to tax amnesty under Law
No. 11 Year 2016 on “Tax Amnesty”. The
Company has choose to adopt the option of
accounting policy on initial recognition as
permitted by PSAK No. 70 on “Accounting for Tax
Amnesty Assets and Liabilities”, which effective
July 1, 2016, prospectively and consistent to all tax
amnesty assets and liabilities which recognized.
The accounting policy on tax amnesty assets and
liabilities are described further in the related
account.

Adapun amandemen, penyesuaian tahunan dan SAK
baru yang berlaku efektif 1 Januari 2016 dan relevan
bagi Perusahaan namun tidak memiliki dampak yang
substansial terhadap pelaporan kinerja ataupun
posisi keuangan secara keseluruhan adalah sebagai
berikut:

Amendments, annual improvements and new SAK
which effective January 1, 2016 and relevant to the
Company but does not have substantial effect on
the financial performance or position taken a
whole are as follow:

• Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang
Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi.

• Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets Clarification of Acceptable Methods of
Depreciation and Amortization.

• Amandemen PSAK No. 19: Aset Takberwujud
tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk
Penyusutan dan Amortisasi.

• Amendments to PSAK No. 19: Intangible Assets
- Clarification of Acceptable Methods of
Depreciation and Amortization.

• PSAK No. 19 (Penyesuaian 2015): Aset
Takberwujud.

• PSAK No. 19 (Improvement 2015): Intangible
Assets.

• Amandemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja
tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja.

• Amendments to PSAK No. 24: Employee
Benefits - Defined Benefit Plans: Employee
Contributions.

• ISAK No. 30: Pungutan.

• ISAK No. 30: Levies
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AKUNTANSI

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Kebijakan Akuntansi terkait Amandemen,
Penyesuaian Tahunan dan Penerbitan SAK
Baru (lanjutan)

c. Accounting Policies Pertain to Amendments,
Annual Improvements and Issuance of New SAK
(continued)

• PSAK No. 5 (Penyesuaian 2015): Segmen
Operasi.

• PSAK No. 5 (Improvement 2015): Operating
Segments.

• PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi.

• PSAK No. 7 (Improvement 2015): Related
Parties Disclosures.

• PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015): Aset Tetap.

• PSAK No. 16 (Improvement 2015): Fixed
Assets.

• PSAK No. 25 (Penyesuaian 2015): Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan
Kesalahan.

• PSAK No. 25 (Improvement 2015): Accounting
Policies, Changes in Accounting Estimates and
Errors.

• PSAK No. 68 (Penyesuaian 2015): Pengukuran
Nilai Wajar.

• PSAK No. 68 (Improvement 2015): Fair Value
Measurement.

d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

d. Transaction with Related Parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihakpihak berelasi sebagaimana didefinisikan di dalam
PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015): “Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi”. Berdasarkan PSAK tersebut,

The Company made certain transactions with
related parties as defined under PSAK No. 7
(Improvement
2015):
“Related
Parties
Disclosures”. According to this PSAK,

1) Orang atau anggota keluarga terdekatnya
dikatakan memiliki relasi dengan Perusahaan
jika orang tersebut:

1) A person or a close member of that person’s
family is related to the company if that person:

(i)

memiliki
pengendalian
ataupun
pengendalian
bersama
terhadap
Perusahaan;
(ii) memiliki pengaruh signifikan terhadap
Perusahaan; atau

(i)

(iii) merupakan personil manajemen kunci
dari Perusahaan ataupun entitas induk
dari Perusahaan.

(iii) is a member of the key management
personnel of the Company or parent of the
Company.
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AKUNTANSI

Pihak-pihak

Berelasi

2) Suatu entitas dikatakan memiliki relasi dengan
Perusahaan jika memenuhi salah satu dari hal
berikut ini:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)

(viii)

entitas tersebut dan Perusahaan adalah
anggota dari kelompok usaha yang sama;
entitas tersebut merupakan entitas
asosiasi atau ventura bersama dari
Perusahaan (atau entitas asosiasi atau
ventura bersama tersebut merupakan
anggota suatu kelompok usaha di mana
Perusahaan
adalah
anggota
dari
kelompok usaha tersebut);
entitas tersebut dan Perusahaan adalah
ventura bersama dari pihak ketiga yang
sama;
entitas yang merupakan ventura bersama
dari Perusahaan dan entitas lain yang
merupakan asosiasi dari Perusahaan;
entitas yang merupakan suatu program
imbalan pascakerja untuk imbalan kerja
dari Perusahaan atau entitas yang terkait
dengan Perusahaan;
entitas
yang
dikendalikan
atau
dikendalikan bersama oleh orang yang
diidentifikasi dalam angka (1) di atas;
orang yang diidentifikasi dalam angka
(1)(i) memiliki pengaruh signifikan atas
entitas
atau
merupakan
personil
manajemen kunci entitas (atau entitas
induk dari entitas);
entitas, atau anggota dari kelompok di
mana entitas merupakan bagian dari
kelompok tersebut, menyediakan jasa
personil manajemen kunci kepada
Perusahaan atau kepada entitas induk
dari Perusahaan.

Seluruh transaksi dan saldo signifikan dengan pihakpihak berelasi diungkapkan dalam Catatan atas
Laporan Keuangan.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
d. Transaction with Related Parties (continued)

2) An entity is related to the Company if any of the
following conditions applies:
(i)

the entity and the Company are members
of the same group;
(ii) the entity is an associate or joint venture
of the Company (or an associate or joint
venture of a member of a Company of
which the Company is a member);

(iii) the entity and the Company are joint
ventures of the same third party;
(iv) the entity which is a joint venture of the
Company and other entity which is an
associate of the Company;
(v) the entity is a post-employment benefit
plan for the benefit of employees of
either the Company or an entity related
to Company;
(vi) the entity is controlled or jointly
controlled by a person identified in (1);
(vii) a person identified in (1)(i) has
significant influence over the entity or is
a member of the key management
personnel of the entity (or parent of the
entity);
(viii) entity, or a member of a group to which
the entity is part of the group, providing
services to the key management
personnel of the Company or to the
parent entity of the Company.
All significant transactions and balances with
related parties are disclosed in the Notes to
Financial Statements.
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AKUNTANSI

e. Instrumen Keuangan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
e. Financial Instruments

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan dalam lingkup PSAK No. 55 (Revisi
2014): “Instrumen Keuangan Pengakuan dan
Pengukuran”, diklasifikasikan sebagai aset keuangan
yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi,
pinjaman yang diberikan dan piutang, dimiliki
hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia
untuk dijual, yang sesuai. Perusahaan menentukan
klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan
awal.

Financial assets in scope PSAK No. 55 (Revisied
2014): “Financial Instruments Recognition and
Measurement”, classifed as financial assets
measurement on fair values to profit and loss,
loans and receivables, held for maturity, or
available for sale, appropriate. The Company
determines classification of its financial assets at
initial measurement.

Pengakuan Awal

Initial Instruments

Aset keuangan diakui, jika dan hanya jika,
Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam
ketentuan kontrak dari instrumen keuangan. Seluruh
pembelian atau penjualan aset keuangan secara
reguler diakui pada tanggal perdagangan. Tanggal
perdagangan adalah tanggal ketika Perusahaan
berkomitmen untuk membeli atau menjual suatu
aset keuangan.

Financial assets are recognized when, and only
when, the Company becomes a party to the
contractual provisions of the financial instrument.
All purchases or sale of financial assets in regular
way are recognized using trade date accounting.
Trade date is the date when the Company has a
commitment to purchase or sell a financial asset.

Pengukuran pada saat Pengakuan Awal

Measurement on Initial Recognition

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur
pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang
dapat diatribusikan secara langsung dengan
perolehan aset keuangan, kecuali aset keungan
tersebut diakui pada nilai wajar melalui laba rugi
(FVTPL). Biaya transaksi pada pengakuan awal
untuk aset keuangan FVTPL langsung dibebankan
pada laba rugi.

At initial, financial assets are recognized at fair
value plus transaction costs that are directly
attributable to the acquisition of the financial
assets, except for financial assets that measured at
fair value through profit or loss (FVTPL).
Transaction costs at initial recognition for
financial assets at FVTPL are directly charged into
profit or loss.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Subsequent Measurement

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal
tergantung pada bagaimana aset keuangan
dikelompokkan. Pada tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014, aset keuangan Perusahaan
dikelompokkan sebagai berikut:

Subsequent measurement of financial assets
depends on how classification of the financial
assets. As of December 31, 2016, 2015 and 2014,
the all financial assets of the Company classified as
follows:

• Aset keuangan FVTPL yang pada pengakuan
awal ditetapkan oleh manajemen untuk
diklasifikasikan dalam kelompok ini dengan
tujuan memberikan informasi yang lebih relevan
dan andal sesuai praktek bisnis yang ada. Aset
keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar
nilai wajarnya tanpa dikurangi biaya transaksi
yang mungkin terjadi saat penjualan atau
pelepasan lain. Seluruh keuntungan atau
kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar
diakui pada laba rugi. Seluruh akun piutang
usaha yang diukur pada nilai wajar berdasarkan
harga kuotasi di pasar aktif diklasifikasikan
dalam kelompok ini.

• Fianancial assets at FVTPL which upon at
initial recognition are designated by
management for classification into this group in
order to result in more relevant and reliable
information in accordance with the existing
bussiness in practice. This group of financial
assets is measured at fair value without any
deduction for transaction cost that might occur
on sale or other disposal. Any gains or losses
arising from changes in fair value are
recognized in profit or loss. All of trade
receivable account, which measured at fair
value based on quoted price in active market,
are classified in this group.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
e. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

Subsequent Measurement (continued)

• Pinjaman yang diberikan dan piutang yang
merupakan aset keuangan nonderivatif dengan
pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak
memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah
pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan
piutang, diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode suku
bunga efektif dikurangi penurunan nilai.
Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba
rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan
piutang
dihentikan
pengakuannya
atau
mengalami penurunan nilai atau melalui proses
amortisasi.

• Loans and receivables are non-derivative
financial assets with fixed or determinable
payments that are not quoted in an active
market. Subsequent to initial recognition, loans
and receivables are measured at amortized cost
using the effective interest method less
impairment. Gain and lossess are recognized in
profit or loss when derecognized or impaired or
through the amortisation process.

Kelompok aset keuangan ini meliputi akun-akun
kas dan bank yang dijaminkan piutang lain-lain dan
deposito berjangka.

This group of financial asset comprises of cash on
hand and in banks pledged, other receivables and
time deposits.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Derecognition of Financial Assets

Pengakuan aset keuangan dihentikan, jika dan
hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang
berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir
atau Perusahaan telah, secara substansial,
mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut
telah memenuhi kriteria penghentian pengakuan.

Financial assets is derecognized when, and only
when, the contractual rights to receive cash flows
from the financial assets has expired or the
Company has substantially transfer the financial
assets and the transfer has met the derecognition
criteria.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Berdasarkan PSAK No. 55 (Revisi 2014):
“Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran”,
liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika,
Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam
ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Based on PSAK No. 55 (Revisied 2014) :
“Financial
Instruments
Recognition
and
Measurement”, financial liabilities is recognized,
if and only the Company become one party to the
contract terms of the financial instrument.

Pengakuan dan Pengukuran

Recognition and Measurement

Liabilitas keuangan diakui, jika dan hanya jika,
Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam
ketentuan kontrak dari instrumen keuangan.

Financial liabilities are recognized when, and only
when, the Company becomes a party to the
contractual provisions of the financial instrument.

Setelah pengakuan awal, Perusahaaan mengukur
seluruh liabilitas keuangan, yang seluruhnya
meliputi pinjaman kepada pihak ketiga, utang bank,
utang usaha dan beban masih harus dibayar, pada
biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan
metode suku bunga efektif. Keuntungan atau
kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas
dihentikan pengakuannya atau melalui proses
amortisasi.

Subsequently, the Company measures all financial
liabilities, which comprises of borrowing to third
party, bank loan, trade payables and accrued
expenses, at amortized cost using the effective
interest method. Gains and losses are recognized
in profit or loss when the liabilities are
derecognized or through the amortization process.
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2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
e. Financial Instruments (continued)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Financial Liabilities (continued)

Penghentian Pengakuan

Derecognition of Financial Liabilities

Pengakuan liabilitas keuangan dihentikan, jika dan
hanya jika, liabilitas tersebut berakhir di mana
kewajiban yang ditetapkan di dalam kontrak telah
dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Financial liabilities are derecognized when, and
only when, the liabilities is extinguished which the
obligation specified in the contract is discharged
or cancelled or expired.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Offsetting Financial Instruments

Aset dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan
nilai netonya disajikan dalam laporan posisi
keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan 1) saat
ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara
hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah
yang telah diakui dan 2) berintensi untuk
menyelesaikan
secara
neto
atau
untuk
merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya
secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the
net value is presented in the statements of financial
position when, and only when, the Company
1) currently has a legally enforceable right to
offset the recognized amounts and 2) intends either
to settle on a net basis or to realize the asset and
settle liability simultaneously.

Pengukuran Nilai Wajar

Fair Value Measurement

Nilai wajar instrumen keuangan pada saat
pengakuan awal adalah berdasarkan harga transaksi,
yang merupakan nilai wajar dari pembayaran yang
diberikan atau diterima.

The fair value of a financial instrument on initial
recognition is based on the transaction price,
which is fair value of the consideration given or
received.

Ketika nilai wajar pada saat pengakuan awal
berbeda dari harga transaksinya, Perusahaan
mencatat berdasarkan nilai wajar hanya apabila nilai
wajar tersebut mencerminkan harga kuotasi di pasar
aktif dari aset atau liabilitas yang identik (input
Level I) atau dihitung berdasarkan teknik penilaian
(menggunakan pendekatan penghasilan, pendekatan
pasar atau pendekatan biaya) yang hanya
menggunakan data dari pasar yang dapat
diobservasi. Selisih yang timbul tersebut diakui
sebagai keuntungan atau kerugian sekaligus atau
ditangguhkan dan dibebankan sebagai keuntungan
atau kerugian sesuai dengan faktor waktu,
sepanjang akan dipertimbangkan oleh pelaku pasar
dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas
tersebut.

When the fair value at initial recognition differs
with its transaction price, the Company accounted
for based on the fair value only when that fair
value represents quoted price in active market for
identical asset or liability (input Level I) or has
been calculated based on valuation technique
(using income, market or cost approaches) whose
include only data from observable market. Any
difference that arise then recognized as gain or
loss immediately or deferred and charged as gain
or loss by a time factor, that market participants
would consider in setting a price on such asset or
liability.
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AKUNTANSI

Kas dan Bank

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
f.

Cash on Hand and in Banks

Kas dan bank terdiri dari kas, bank dan deposito
berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau
kurang sejak tanggal penempatannya, tidak
dipergunakan sebagai jaminan dan tidak dibatasi
penggunaannya.

Cash on hand and in banks comprise of cash on
hand, cash in banks and time deposits with
maturities of 3 (three) months or less at the time of
placement, and neither used as collateral nor
restricted.

Deposito dengan jangka waktu penempatan lebih
dari 3 bulan, digunakan sebagai jaminan atas
pinjaman atau dibatasi penggunaannya disajikan
tersendiri sebagai akun “Deposito Berjangka”.

Deposit with its maturities exceed than 3 months,
used as collateral for loan for usage presented
separately as “Time Deposit” account.

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan

g. Impairment of Financial Assets

Sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014):
“Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran”,
penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai
diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang
objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat
dari satu atau lebih peristiwa merugikan, yang
terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan atau
kelompok aset keuangan, yang berdampak pada
estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan
atau kelompok aset keuangan di mana dapat
diestimasi secara andal.

In accordance with PSAK No. 55 (Revisied 2014) :
“Financial
Instruments
Recognition
and
Measurement”, impairment and impairment loss is
recognized if, and only if, there is objective
evidence of impairment as a result of one or more
loss events, which occurred after the initial
recognition of financial asset or group of financial
assets, which have an impact on the estimated
future cash flows on financial asset or group of
financial assets which can be estimated reliably.

Bukti objektif penurunan nilai dapat meliputi
beberapa indikasi seperti pihak peminjam atau
kelompok pihak peminjam memiliki kesulitan
keuangan signifikan, pelanggaran kontrak atau
tunggakan pembayaran pokok atau bunga, terdapat
kemungkinan bahwa pihak peminjam akan
dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi
keuangan
lainnya
dan
data
terobservasi
mengindikasikan adanya penurunan yang dapat
diukur atas estimasi arus kas masa depan di mana
termasuk memburuknya status pembayaran pihak
peminjam atau kondisi ekonomik global atau lokal
yang berkorelasi dengan gagal bayar atas aset
keuangan.

Objective evidence of impairment may include
indicators which debtor or a group of debtors is
experiencing significant financial difficulty, default
or delinquency in interest or principal payments,
the probability that they will enter bankruptcy or
other financial reorganization, and when
observable data indicate that there is a
measurable decrease in the estimated future cash
flows, such as adverse changes in the payment
status of borrowers or national or local economic
conditions that correlate with defaults on financial
assets.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan yang diamortisasi

For financial assets carried at amortized cost

Kerugian penurunan nilai diukur sebagai selisih
antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi
arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan
suku bunga efektif pada saat pengakuan awal dari
aset tersebut. Jumlah tercatat aset keuangan tersebut,
disajikan setelah dikurangi baik secara langsung
maupun menggunakan akun cadangan. Kerugian
yang terjadi diakui pada laba rugi.

Impairment loss is measured as the difference
between the asset’s carrying amount and the
present value of estimated future cash flows
discounted at original effective interest rate of
financial asset. The carrying amount of the asset
shall be reduced either directly or through use of
an allowance account. The amount of the loss is
recognized in profit or loss.

234

The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

IKHTISAR
KEBIJAKAN
SIGNIFIKAN (lanjutan)

PT HARTADINATA ABADI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

AKUNTANSI

g. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
g. Impairment of Financial Assets (continued)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan yang diamortisasi (lanjutan)

For financial assets carried at amortized cost
(continued)

Manajemen pertama kali akan menentukan bukti
objektif penurunan nilai individual atas aset
keuangan yang signifikan secara individual dan
secara kolektif untuk aset lainnya. Jika tidak
terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai
aset keuangan secara individual, terlepas aset
tersebut signifikan ataupun tidak, maka aset tersebut
dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan
dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan
penurunan nilai secara kolektif. Aset yang
penurunan nilainya diakui secara individual, tidak
termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara
kolektif.

Management initially assesses whether objective
evidence of impairment exists individually for
financial assets that are individually significant or
collectively for other financial assets. If the
Company determines that no objective evidence of
impairment exists for an individually assessed
financial asset, whether significant or not, it
includes the financial asset in a group of financial
assets with similar credit risk characteristics and
collectively assesses them for impairment. Assets
that individually assessed for impairment are not
included in a collective assessment of impairment.

Apabila pada periode berikutnya jumlah kerugian
penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut
dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa
yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka
rugi penurunan nilai yang diakui sebelumnya
dipulihkan, baik secara langsung ataupun dengan
menyesuaikan akun cadangan. Namun demikian
pemulihan tersebut tidak dapat mengakibatkan
jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya
perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan
penurunan nilai pada tanggal pemulihan. Jumlah
pemulihan aset keuangan tersebut diakui di dalam
laba rugi.

If, in a subsequent period, the amount of the
impairment loss decreases and the decrease can be
related objectively to an event occurring after the
impairment was recognized, the previous
recognized impairment loss is reversed, whether
directly or by adjusting an allowance account.
However, the reversal shall not result in a
carrying amount of the financial asset that exceeds
what the amortised cost would have been had the
impairment not been recognized at the reversal
date. The amount of reversal is recognized in
profit or loss.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya
perolehan

For financial assets carried at cost

Aset keuangan yang berjangka pendek, dicatat pada
biaya perolehan. Apabila terdapat bukti objektif
terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan yang
dicatat pada biaya perolehan (seperti menurunnya
secara signifikan lingkungan usaha, kemungkinan
besar terjadinya gagal bayar atau kesulitan
keuangan yang dihadapi oleh pelanggan), maka
kerugian penurunan nilai atas aset keuangan
tersebut diukur berdasarkan selisih antara jumlah
tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari
estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan
dengan tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar
untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan
nilai tersebut tidak dapat dibalik.

Short-term financial assets, recognized as their
cost. When there is objective evidence of
impairment of financial assets carried at cost
(such as a significant adverse in business
environment, probability of insolvency or
significant difficulties faced by the customer), then
the impairment loss on financial assets is
measured as the difference between the carrying
amount of the financial asset and the present value
of estimated future cash flows discounted at the
current market rate of return for a similar
financial asset. Such impairment losses shall not
be not reversed.
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AKUNTANSI

h. Persediaan

i.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
h. Inventories

Berdasarkan PSAK No. 14 (Penyesuaian 2014):
“Persediaan”, persediaan dinyatakan sebesar nilai
yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai
realisasi neto. Biaya perolehan persediaan meliputi
seluruh biaya pembelian, biaya konversi dan biaya
lainnya yang timbul sampai persediaan berada
dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan
ini ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang.
Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan
dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi
biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang
diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Based on PSAK No. 14 (Improvement 2014):
“Inventories”, inventories are stated at the lower
of cost or net realizable value. The cost of
inventories comprises all of cost of purchases,
costs of conversion and other costs incurred in
bringing the inventories to their present location
and condition. The cost is determined using the
moving-average method. Net realizable value is
the estimated selling price in the ordinary course
of business less the estimated costs of completion
and the estimated costs necessary to make the
sale.

Penyisihan penurunan nilai persediaan karena
keusangan, kerusakan dan kehilangan ditentukan
berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan
masing-masing persediaan guna menyesuaikan
jumlah tercatat persediaan ke nilai realisasi neto.
Seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban
pada periode penurunan nilai atau terjadinya
kerugian.

Provision for impairment in respect to
obsolescence, damage and loss is determined
based on a review of the individual inventory
condition to adjust the carrying amount of
inventory to its net realizable value. Any losses
from inventory are recognized as an expense in the
period of impairment or loss occurs.

Biaya Dibayar Di Muka

i. Prepaid Expenses

Biaya dibayar di muka, diamortisasi selama masa
manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan
metode garis lurus.
j. Aset Tetap

Prepaid expenses, are amortized over their
beneficial periods using the straight-line method.

j. Fixed Assets

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 (Penyesuaian
2015): “Aset Tetap”, dalam mencatat aset tetap.
Pada saat pengakuan awal, aset tetap diukur pada
biaya perolehan yang meliputi harga pembelian,
biaya pinjaman dan biaya lainnya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa aset
ke lokasi dan kondisi yang diperlukan. Biaya
perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian
aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi
kriteria pengakuan. Setelah pengakuan awal,
Perusahaan menggunakan model biaya di mana
seluruh aset tetap, kecuali tanah yang tidak
disusutkan, diukur sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
kerugian penurunan nilai (jika ada). Seluruh biaya
pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi
kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat
terjadinya.
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The Company applying PSAK No. 16
(Improvement 2015): “Fixed Assets”, in record its
fixed assets. Fixed assets are initially recorded at
cost which includes the purchase price, borrowing
costs and other costs directly attributable to bring
the asset to the present location and condition.
Cost also includes the cost of replacing part of
fixed assets if met the recognition criteria.
Subsequent to initial recognition, the Company
uses cost model in which fixed assets, except land
that are not depreciated, are measured at cost less
accumulated depreciation and accumulated
impairment losses (if any). All costs of
maintenance and repairs that do not meet the
recognition criteria are recognized in profit or
loss as incurred.
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AKUNTANSI

2.

j. Aset Tetap (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
j. Fixed Assets (continued)

Penyusutan dihitung sejak aset tetap siap untuk
digunakan dengan menggunakan metode garis lurus
berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset
tetap yang bersangkutan sebagai berikut:

Depreciation begins when the fixed assets are
ready for used using straight-line method over the
estimated useful lives of the assets as follows:
Tahun / Years
20
3
4-8
4-8

Bangunan
Peralatan kantor
Kendaraan
Mesin dan peralatan pabrik

Buildings
Office equipment
Vehicles
Machine and factory equipment

Penyusutan diakui bahkan jika nilai wajar aset
melebihi jumlah tercatatnya, sepanjang nilai residu
aset tidak melebihi jumlah tercatatnya. Nilai residu
suatu aset dapat meningkat menjadi suatu jumlah
yang setara atau lebih besar daripada jumlah
tercatatnya. Ketika hal tersebut terjadi, maka beban
penyusutan aset tersebut adalah nol, hingga nilai
residu selanjutnya berkurang menjadi lebih rendah
daripada jumlah tercatatnya.

Depreciation is recognized even if the fair value of
the asset exceeds its carrying amount, as long as
the asset’s residual value does not exceed its
carrying amount. The residual value of an asset
may increase to an amount equal to or greater
than the asset’s carrying amount. If it does, the
asset’s depreciation charge is zero unless and
until its residual value subsequently decreases to
an amount below the asset’s carrying amount.

Penyusutan tidak dihentikan meskipun aset tidak
digunakan atau dihentikan penggunaannya, kecuali
telah habis disusutkan.

Depreciation does not cease when the asset
becomes idle or is retired from active use unless
the asset is fully depreciated.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode
penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh
dari setiap perubahan tersebut dicatat sebagai
perubahan estimasi akuntansi yang diakui secara
prospektif.

The estimated useful lives, residual value and
depreciation method of fixed assets are reviewed
at each year end with the effect of any changes
accounted for as change in accounting estimates
which recognize on a prospective basis.

Bagian aset tetap dihentikan pengakuannya pada
saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat
ekonomis masa depan yang diharapkan dari
penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang
timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung
sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil
pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui
dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan
pengakuannya.

An item of fixed assets are derecognized upon
disposal or when no future economic benefits are
expected from its use or disposal. Any gain or loss
arising on derecognition of the asset (accounted as
the difference between the net proceeds from
disposal and the carrying amount of fixed asset) is
recognized in profit or loss in the year of
derecognition.

Sesuai ISAK No. 25: “Hak Atas Tanah”, biaya
perolehan hak atas tanah diakui sebagai aset tetap
dan tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti yang
mengindikasikan
bahwa
perpanjangan
atau
pembaruan hak atas tanah kemungkinan besar atau
pasti tidak diperoleh. Biaya pengurusan legal hak
atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui
sebagai bagian dari biaya perolehan tanah. Biaya
pengurusan perpanjangan dan pembaruan legal hak
atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan
diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur
ekonomik tanah, mana yang lebih pendek.

Based on ISAK No. 25: “Land Right”, cost of land
rights is recognized as fixed assets and not
depreciated, except there is an evidence indicate
that the extension or renewal of land rights most
likely or definitely shall not be obtained. Cost for
processing the legal land rights at the initial time
of acquisition of the land is recognized as part of
the cost of land. Cost for processing the extension
or renewal the legal land rights is recognized as
intangible assets and amortised over the legal
right life or economic life of land, whichever is
shorter.
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AKUNTANSI

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
k. Impairment of Non-financial Assets

Sesuai PSAK No. 48 (Revisi 2014): “Penurunan
Nilai Aset”, pada setiap tanggal pelaporan,
manajemen menilai apakah terdapat indikasi suatu
aset nonkeuangan mengalami penurunan nilai. Jika
terdapat indikasi tersebut, maka Perusahaan
membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset
tersebut.

In accordance with PSAK No. 48 (Revised 2014):
“Impairment of Assets”, at each reporting date,
management assesses whether there is an
indication of a non-financial asset may be
impaired. If such indication exists, the Company
makes an estimate of recoverable amount of the
asset.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset
individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara
1) nilai wajar aset atau unit penghasil kas (UPK)
dikurangi biaya untuk menjual dengan 2) nilai
pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan
arus kas masuk yang sebagian besar independen dari
aset atau kelompok aset lain. Dalam menghitung
nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto
didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan
tingkat
diskonto
sebelum
pajak
yang
menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai
waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Sedangkan
dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk
menjual, Perusahaan memperhitungkan kemampuan
pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik
dengan menggunakan aset dalam penggunaan
tertinggi dan terbaiknya atau menjualnya kepada
pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset
tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.
Dalam hal ini, Perusahaan dapat menggunakan
teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan di
mana data yang memadai tersedia untuk mengukur
nilai wajar aset.

The recoverable amount for an individual asset is
the higher amount between 1) the fair value of an
asset or cash-generating unit (CGU) less costs to
sale and 2) the value in use, unless the asset does
not generate cash inflows that are largely
independent of those from other assets or groups
of assets. In assessing value in use, the estimated
net future cash flows are discounted to their
present value using a pre-tax discount rate that
reflects current market assessments of the time
value of money and the risks specific to the asset.
In determining fair value less costs to sell,
the Company takes into account a market
participant’s ability to generate economic benefits
by using the assets in its highest and best use or by
selling it to another market participant that would
use the assets in its highest and best use.
The Company might use appropriate valuation
technique to determine the fair value of assets.

Apabila jumlah tercatat aset lebih besar daripada
jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut
dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan
jumlah tercatat aset diturunkan nilainya menjadi
sebesar jumlah terpulihkannya. Rugi penurunan
nilai diakui pada laba rugi.

If the carrying amount of assets exceeds its
recoverable amount, the asset is considered
impaired and is written down to its recoverable
amount. Impairment loss is recognized in profit or
loss.
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AKUNTANSI

k. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
k. Impairment of Non-financial Asset (continued)

Penilaian yang dilakukan pada setiap tanggal
pelaporan juga menguji apakah terdapat indikasi
bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam
periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau
mungkin telah menurun. Jika terdapat indikasi
tersebut, maka Perusahaan mengestimasi jumlah
terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian
penurunan nilai yang telah diakui dalam periode
sebelumnya akan dibalik hanya jika terdapat
perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk
menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak
rugi penurunan nilai yang terakhir diakui. Dalam
hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah
terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi
sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah
terpulihkannya ataupun jumlah tercatatnya, setelah
dikurangi 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 aset disesuaikan di
periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah
tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai residunya,
dengan dasar yang sistematis selama sisa umur
manfaatnya.
l.

2.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Assessment made at each reporting date as to
whether there is an indication that previously
recognized impairment losses may no longer exist
or may have decreased. If such indication exists,
the Company estimates the recoverable amount of
the asset or CGU. Previous recognized
impairment loss is reversed only if there has been
a change in the assumptions used to determine the
assets recoverable amount since the last
impairment loss was recognized. In this case, the
carrying amount of the asset is increased to its
recoverable amount. The reversal is limited so that
the carrying amount of the asset will not exceed
the recoverable or carrying amount, net of
depreciation, had no impairment loss been
recognized previously. Such reversal is recognized
in profit or loss. After reversal, the future
depreciation of assets is adjusted to allocate the
revised carrying amount of asset, less any residual
value, using the systematic basis throughout the
remaining useful lives.

l. Post-employment Benefits Liabilities

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24 (Penyesuaian
2016): “Imbalan Pascakerja”, Perusahaan mengakui
labilitas imbalan pascakerja kepada karyawan sesuai
dengan ketentuan minimum di dalam UndangUndang No. 13/2003 tentang “Ketenagakerjaan”.
Perhitungan liabilitas imbalan pascakerja tersebut
didasarkan pada metode aktuarial Projected Unit
Credit setelah memperhitungkan kontribusi yang
dibuat oleh Perusahaan terkait dengan program (jika
ada).

The Company applying PSAK No. 24
(Improvement 2016): “Post-employment benefits”,
the Company provides post-employment benefits
to its employees in accordance with the minimum
requirement under Law No. 13/2003 on
“Manpower”. The calculation of post-employment
benefits liabilities is based on the actuarial
Projected Unit Credit method after considering
the contribution made by the Company to such
program (if exist).

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan
pascakerja pada laporan posisi keuangan merupakan
nilai kini liabilitas imbalan pasti serta penyesuaian
atas biaya jasa lalu. Perusahaan mengakui seluruh
keuntungan atau kerugian aktuarial melalui
penghasilan komprehensif lain.

The amount recognized as post-employment
benefits liabilities in the statement of financial
position represents the present value of defined
benefit obligation and the adjustment for past
service costs. The Company recognized all
actuarial gains or losses through other
comprehensive income.
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AKUNTANSI

m. Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
m. Deferred Share Issuance Cost

Berdasarkan Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran No.
Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 dan PSAK
No 50 (Revisi 2014): “Instrumen keuangan:
Penyajian”. Biaya emisi saham yang dapat
diatribusikan secara langsung dengan penawaran
umum perdana saham Perusahaan seperti fee
pendaftaran dan komisi lain yang ditetapkan, fee
yang dibayarkan kepada penasehat hukum, akuntan
dan penasehat profesional lain, biaya percetakan,
dsb, ditangguhkan dan akan diakui sebagai
pengurang dari akun “Tambahan Modal Disetor”
pada ekuitas ketika penawaran umum tersebut telah
efektif.

Based on regulation No. VIII.G.7, attachment
Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 and PSAK
No. 50 (Revised 2014): “Financial Instrument:
Presentation”. Shares issuance cost which directly
attributable to the Company’s intial public
offering such as registration fee and other
regulatory commission, fee paid to legal advisor,
printing cost, etc, are deferred and further
recognised as a deduction from “Additional Paidin Capital” account in the equity when the public
offering become effective.

Sedangkan biaya-biaya lain yang tidak dapat
diatribusikan secara langsung dengan penawaran
umum tersebut ataupun biaya yang berkaitan dengan
pencatatan saham di bursa efek atas saham yang
sudah beredar, biaya yang berkaitan dengan dividen
saham dan pemecahan nilai nominal saham, diakui
sebagai beban pada saat terjadinya.

While other cost which not directly attributable to
public offering or costs related to the share
registration in stock exchange on the outstanding
shares, related to the dividend share and stock
split, accounted for as an expense when inccured.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban

n. Revenues and Expenses Recognition

Perusahaan menerapkan PSAK No. 23 (Penyesuaian
2014): “Pendapatan”, dalam mencatat pendapatan.
Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan
manfaat ekonomi akan mengalir ke Perusahaan dan
dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada
nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dapat
diterima.

The Company adopted PSAK No. 23 (Adjustment
2014): “Revenues”, in record revenues. Revenue
is recognized when it is probable the economic
benefits will flow to the Company and revenue can
be measured reliably. Revenue is measured at the
fair value of the consideration received or
receivable.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi
sebelum pendapatan diakui:

The following specific recognition criteria must
also be met before revenue is recognized:

 Pendapatan dari penjualan

 Revenues from sales

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada
saat risiko dan manfaat kepemilikan barang
secara signifikan telah dialihkan kepada
pelanggan yang umumnya pada saat barang
diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan yang
bersangkutan
telah
mengkonfirmasi
penerimaannya.
 Pendapatan jasa

Revenue from sale of goods is recognized when
the risks and rewards of ownership of the goods
have been significantly transferred to customer
which generally when goods have been
delivered to the customers and such customers
has confirmed their acknowledgment.
 Revenues from services

Pendapatan jasa diakui saat jasa diberikan kepada
pelanggan dengan mengacu pada tingkat
penyelesaian transaksi.

Revenue from services is recognized when
services are rendered by reference to the stage
of completion of the transaction.

Beban bunga diakui dengan menggunakan metode
suku bunga efektif selama periode yang relevan dan
beban lainnya diakui pada saat terjadinya (basis
akrual).

Interest cost recognized using effective interest
method over the relevant period and other
expenses are recognized when incurred (accrual
basis).
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AKUNTANSI

o. Pajak Penghasilan

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
o. Income Tax

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Penyesuaian
2014): “Pajak Penghasilan”, dalam mencatat pajak
penghasilan.

The Company adopted PSAK No. 46 (Improvement
2014): “Income Tax”, in recording income tax.

i.

i.

Pajak Penghasilan Kini

Current Income Tax

Aset (liabilitas) pajak kini ditentukan sebesar
jumlah ekspektasi restitusi dari (atau dibayarkan
kepada) otoritas perpajakan yang dihitung
menggunakan tarif pajak (dan peraturan
perpajakan) yang telah berlaku atau secara
substantif telah berlaku pada tanggal laporan
posisi keuangan.

Current tax asset (liability), which is
determined by the amount of the expected
refund from (or payable to) the tax
authorities, is calculated using tax rates (and
tax laws) that have been enacted or
substantively enacted at the statements of
financial position date.

Pajak kini diakui atas laba kena pajak dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif
tahun berjalan kecuali apabila pajak tersebut
terkait dengan transaksi yang diakui di luar laba
rugi
(baik
diakui
pada
penghasilan
komprehensif lain ataupun dibebankan secara
langsung ke ekuitas).

Current income tax is recognized upon
taxable income in the statements of profit or
loss and other comprehensive income for the
year except to the extent that the tax relates to
transactions recognized outside profit or loss
(either in other comprehensive income or
charged directly in equity).

ii. Pajak Tangguhan

ii.

Deferred Tax

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan
metode liabilitas atas perbedaan temporer antara
dasar pajak aset dan liabilitas dengan jumlah
tercatatnya pada tiap tanggal pelaporan.

Deferred tax is recognized using the liability
method on temporary differences arising
between the tax bases of assets and liabilities
and their carrying amount for reporting
purposes at the end of the reporting period.

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh
perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak
tangguhan diakui atas seluruh perbedaan
temporer yang dapat dikurangkan, serta atas
kredit pajak dan akumulasi rugi fiskal yang
belum digunakan sepanjang masih dapat
dimanfaatkan. Jumlah tercatat aset pajak
tangguhan ditelaah setiap akhir tanggal
pelaporan dan dikurangi ketika tidak terdapat
kemungkinan bahwa laba kena pajak akan
tersedia dalam jumlah yang memadai untuk
memanfaatkan seluruh atau sebagian aset pajak
tangguhan tersebut.

Deferred tax liabilities are recognized for all
taxable temporary differences. Deferred tax
assets are recognized for all deductible
temporary differences, carry forward of
unused tax credits and unused tax losses, to
the extent that can be utilized. The carrying
amount of deferred tax assets are reviewed at
each end of the reporting date and reduced to
the extend that it is no longer probable that
sufficient taxable profit will be available to
allow all or part of the deferred tax assets to
be utilized.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur
dengan menggunakan tarif pajak yang
diekspektasikan akan berlaku ketika aset
dipulihkan
atau
liabilitas
diselesaikan
berdasarkan tarif pajak (dan peraturan
perpajakan) yang berlaku atau secara
substansial telah diberlakukan pada tanggal
laporan posisi keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are
measured at the tax rates that are expected to
apply to the year when the asset is realized or
the liability is settled based on tax rates (and
tax laws) that have been enacted or
substantively enacted at the statements of
financial position date.
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AKUNTANSI

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)
ii.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
o. Income Tax (continued)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

ii. Deferred Tax (continued)

Pajak tangguhan diakui atas laba kena pajak di
dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain tahun berjalan kecuali
apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi
yang diakui di luar laba rugi (baik diakui pada
penghasilan komprehensif lain ataupun
dibebankan secara langsung ke ekuitas).

Deferred tax is recognized on taxable income
in the statements of profit or loss and other
comprehensive income for the year except to
the extent that the tax relates to transactions
recognized outside profit or loss (either in
other comprehensive income or charged
directly in equity).

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling
hapus, jika dan hanya jika, 1) terdapat hak yang
dapat dipaksakan secara hukum untuk
melakukan saling hapus antara aset dan
liabilitas pajak kini dan 2) aset serta liabilitas
pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak
penghasilan yang dikenakan oleh otoritas
perpajakan yang sama.

Deferred tax assets and liabilities can be
offset if, and only if, 1) there is a legally
enforceable right to offset the current tax
assets and liabilities and 2) the deferred tax
assets and liabilities relate to the same taxable
entity and the same taxation authority.

iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

iii. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Sesuai dengan PSAK No. 70: “Akuntansi Aset
dan Liabulitas Pengampunan Pajak”, aset dan
liabilitas pengampunan pajak diakui apabila
memenuhi ketentuan mengenai pengakuan
dalam SAK.

In accordance PSAK No. 70: “Accounting for
Tax Amnesty Assets and Liabilities”, tax
amnesty assets and liabilities are recognized
when meet the recognition criteria under SAK.

Pada pengakuan awal, aset pengampunan pajak
diukur sebesar nilai aset berdasarkan Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP)
sedangkan liabilitas pengampunan pajak diukur
sebesar
kewajiban
kontraktual
untuk
menyerahkan kas atau setara kas dalam rangka
menyelesaikan kewajiban yang berkaitan
langsung dengan perolehan aset pengampunan
pajak. Pengukuran setelah pengakuan awal dan
penghentian pengakuan aset dan liabilitas
pengampunan pajak mengacu pada ketentuan
SAK yang relevan untuk masing-masing aset
dan liabilitas yang terkait.

At initial recognition, tax amnesty assets are
measured at assets value based on Tax
Amnesty Approval Letter (SKPP) while tax
amnesty liabilities are measured at
contractual obligation to surrender cash or
cash equivalents in order to settle the
obligation which directly related to the
acquisition of tax amnesty assets. The
subsequent measurement and derecognition
of tax amnesty assets and liabilities refer to
the requirement of relevant SAK for each
related assets and liabilities.

Selisih antara aset dan liabilitas pengampunan
pajak diakui sebagai bagian dari akun
“Tambahan Modal Disetor” pada ekuitas.
Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba
rugi direalisasi atau direklasifikasi ke saldo laba.
Saling hapus antara aset dan liabilitas
pengampunan pajak tidak dapat dilakukan.

Any difference between tax amnesty assets and
liabilities is recognized as part of “Additional
Paid-in Capital” account in the equity. The
offset between tax amnesty assets and
liabilities are not allowed.
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AKUNTANSI

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)
o. Income Tax (continued)

iii. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

iii. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam
laba rugi pada periode SKPP diterbitkan dan
disajikan sebagai bagian dari beban usaha.

The payment of redemption is charged directly
to profit or loss in the period when SKPP
issued and presented as part of operating
expenses.

Seluruh saldo klaim atas kelebihan pembayaran
pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi
pajak yang belum dikompensasi dan provisi
pajak sebelum pengampunan pajak, disesuaikan
ke laba rugi pada periode SKPP diterbitkan.

All the outstanding of claims for tax refund,
deferred tax asset arise from fiscal loss carry
forward which not yet compensated and taxes
provisions before tax amnesty, are adjusted to
profit or loss at the period when SKPP issued.

p. Laba Per Saham

p. Earnings Per Share

Sesuai dengan PSAK No. 56 (Penyesuaian 2014):
“Laba Per Saham”, laba per saham dasar dihitung
dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah
rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan
disetor penuh selama tahun berjalan setelah
memperhitungkan dampak retrospektif pemecahan
nilai nominal saham.

In accordance PSAK No. 56 (Improvement 2014):
“Earnings Per Share”, basic earnings per share is
computed by dividing the income for the years by
the weighted average number of issued and fully
paid shares outstanding during the years after
considered the retrospective effect on stock split.

Sedangkan, laba per saham dilusian dihitung dan
disajikan apabila Perusahaan memiliki instrumen
berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Diluted earnings per share is calculated when the
Company has instruments which are dilutive
potential ordinary shares.

q. Segmen Operasi

q. Operation Segment

Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Penyesuaian
2015): “Segmen Operasi”, dimana segmen operasi
disajikan dengan cara yang serupa dengan
pelaporan internal yang disampaikan oleh para
manajer segmen kepada pembuat keputusan
operasional. Segmen operasi tersebut dikelola
secara independen oleh tiap-tiap manajer yang
bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing
segmen operasi dalam lingkup wewenangnya.
Sedangkan pembuat keputusan operasional adalah
pihak yang melakukan penelaahan terhadap laporan
segmen di mana laporan tersebut akan digunakan
sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya
dan menilai kinerja segmen. Informasi yang
digunakan oleh pengambil keputusan operasional
dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian
kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap
bidang usaha.
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The Company adopted PSAK No. 5 (Improvement
2015): “Operating Segment”, in which the
operating segments are presented consistently with
the internal reporting prepared by segment
managers to the operational decision maker.
Operating segments are independently managed
by the respective manager who responsible for the
performance of respective operating segment
under their charge. While operating decision
maker is the one who regularly review the segment
result in order to allocate resources to the segment
and to assess the segment performance.
Information reported to the chief operating
decision maker for the purpose of resource
allocation and assessment of their performance is
more specifically focused on the category of each
business.
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PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI
YANG PENTING

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND JUDGMENTS

ESTIMATION

Penyusunan
laporan
keuangan
mengharuskan
manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan
asumsi yang akan mempengaruhi jumlah-jumlah
pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan,
serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada
akhir periode pelaporan. Adanya ketidakpastian terkait
dengan asumsi dan estimasi dapat mengakibatkan
penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan
liabilitas pada periode pelaporan berikutnya.

The preparation of financial statements requires
management to make judgments, estimates and
assumptions that affect the reported amounts of
income, expenses, assets and liabilities and disclosure
of contingent liabilities at the end of reporting period.
The uncertainty about these assumptions and estimates
could result in outcome that required a material
adjustment to the carrying amounts of assets and
liabilities affected in the future period.

Pertimbangan
Akuntansi

Judgments Made in the Application of Accounting
Policies

dalam

Penerapan

Kebijakan

Pertimbangan yang memiliki pengaruh paling
signifikan atas jumlah-jumlah yang diakui dalam
laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam
rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan
adalah klasifikasi aset dan liabilitas keuangan.

Judgements that made by management in the process
of applying the Company’s accounting policies which
have the most significant effects on the amounts
recognised in the financial statements is classification
of financial assets and liabilities.

Perusahaan mengklasifikasikan aset dan liabilitas
keuangan sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK No.
55 (Revisi 2014). Tiap-tiap kelompok aset dan liabilitas
keuangan memiliki dampak perlakuan akuntansi yang
berbeda.

The Company classifies its financial assets and
liabilities in accordance with the requirement under
PSAK No. 55 (Revised 2014). Each category of
financial assets and liabilities has difference impacts
on the accounting.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Key Sources of Estimation Uncertainty

Asumsi dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian
pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan
bagi penyesuaian yang material terhadap jumlah
tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya
diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan
asumsi dan estimasi pada tolak ukur yang tersedia pada
saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi
mengenai perkembangan masa depan yang ada saat ini
dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi di
luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut
dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

The key assumptions concerning the future and other
key sources of uncertainty of estimation at the
reporting date that have a significant risk of causing
material adjustments to the carrying amounts of
assets and liabilities within the next financial year are
disclosed below. The Company based its assumptions
and estimates on parameters available when the
financial statements were prepared. Existing
circumstances and assumptions about future
developments may change due to market changes or
circumstances arising beyond the control of the
Company. Such changes are reflected in the
assumptions when they occur.
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PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)

3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND JUDGMENTS (continued)

ESTIMATION

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Penurunan Nilai Piutang Usaha

Impairment of Trade Receivables

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan mengevaluasi
apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan
mengalami penurunan nilai. Untuk menentukan apakah
terdapat bukti objektif penurunan nilai, Perusahaan
mempertimbangkan
beberapa
faktor
seperti
kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan keuangan
signifikan yang dialami oleh pelanggan dan wanprestasi
atau penundaan pembayaran dalam jumlah yang
signifikan.

The Company assesses at the end of each reporting
period whether there is any objective that a financial
asset is impaired. In order to determine whether there
is objective evidence of impairment, the Company
considers several factors such as the probability of
insolvency or significant financial difficulties of the
customers and default or significant delay in
payments.

Ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai, jumlah
dan waktu dari arus kas masa depan diestimasikan
secara kolektif berdasarkan pengalaman kerugian di
masa yang lalu atas aset-aset yang memiliki karakter
risiko kredit yang serupa (penurunan nilai secara
kolektif). Jumlah tercatat piutang usaha pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing
adalah
sebesar
Rp
601.198.671.534,
Rp 495.439.260.063 dan Rp 335.081.178.368
(lihat Catatan 2k dan 5).

When there is objective evidence of impairment, the
amount and timing of future cash flow are estimated
collectively based on historical loss experience for
assets with similar credit risk characteristics
(collective impairment). The carrying amount of trade
receivables as of December 31, 2016, 2015 and 2014
amounted to Rp 601,198,671,534, Rp 495,439,260,063
and Rp 335,081,178,368, respectively (see Notes 2k
and 5).

Penyusutan Aset Tetap

Depreciation of Fixed Assets

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode
garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomis dari aset yang bersangkutan yang berkisar
antara 4 hingga 20 tahun, suatu kisaran yang umumnya
diperkirakan. Perubahan dalam pola pemakaian dan
tingkat perkembangan teknologi dapat mempengaruhi
masa manfaat ekonomis serta nilai residu dari aset tetap
dan karenanya biaya penyusutan masa depan memiliki
kemungkinan untuk direvisi. Jumlah tercatat aset tetap
pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
masing-masing adalah sebesar Rp 81.475.856.152,
Rp 87.879.376.811 dan Rp 94.145.529.965 (lihat
Catatan 2j dan 8).

Fixed assets are depreciated using the straight-line
method over the estimated economic useful lives of the
assets within 4 to 20 years, a common live expectancy.
Changes in the expected level of usage and
technological development could impact the economic
useful lives and residual values of fixed assets and
therefore future depreciation charges could be
revised. The carrying amount of fixed assets as of
December 31, 2016, 2015 and 2014 amounted to
Rp 81,475,856,152,
Rp
87,879,376,811
and
Rp 94,145,529,965, respectively (see Notes 2j and 8).
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PERTIMBANGAN DAN ESTIMASI AKUNTANSI
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3.

SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND JUDGMENTS (continued)

ESTIMATION

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Key Sources of Estimation Uncertainty (continued)

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Post-employment Benefits Liabilities

Penentuan liabilitas dan beban imbalan pascakerja
Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi
aktuarial yang digunakan. Asumsi tersebut termasuk
antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji
tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan,
tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.
Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan
sebelumnya, diperlakukan sesuai dengan kebijakan
akuntansi sebagaimana diuraikan dalam Catatan 2l
atas laporan keuangan.

Determination of the Company’s liability and postemployment benefits expense is dependent on its
selection of certain actuarial assumption. Those
assumptions include, among others, the discount rate,
annual increase salary rate, annual employee
resignation rate, disability rate, retirement age and
mortality rights. Actual results that differ from the
prior assumptions accounted for in accordance with
the accounting policies as described in Note 2l to
financial statements.

Meskipun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi
pada tanggal pelaporan tersebut wajar dan telah sesuai,
perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan
signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan
dapat mempengaruhi secara material liabilitas dan
beban imbalan pascakerja. Jumlah tercatat liabilitas
imbalan pascakerja pada tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar
Rp 5.496.059.746,
Rp
4.369.911.984
dan
Rp 3.577.573.905 (lihat Catatan 2o dan 14).

Although the Company believes that the assumptions
at the reporting date were reasonable and
appropriate, significant differences in actual results
or significant changes in assumptions may materially
affect the Company’s liabilities and post-employment
benefits expense. The carrying amount of postemployment benefits liabilities as of December 31,
2016, 2015 and 2014 amounted to Rp 5,496,059,746,
Rp 4,369,911,984 and Rp 3,577,573,905 respectively
(see Notes 2o and 14).

Perpajakan

Taxation

Perusahaan selaku wajib pajak menghitung liabilitas
perpajakannya secara self assessment berdasarkan pada
peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan
pengampunan pajak (lihat Catatan 2o), perhitungan
pajak sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
dianggap benar. Untuk tahun berikutnya perhitungan
pajak dianggap benar selama belum terdapat ketetapan
dari Direktorat Jenderal Pajak atas jumlah pajak yang
terutang atau ketika sampai dengan jangka waktu lima
(5) tahun (masa daluwarsa pajak) tidak terdapat
ketetapan pajak yang diterbitkan. Perbedaan jumlah
pajak yang terutang dapat disebabkan oleh beberapa
hal seperti pemeriksaan pajak, penemuan bukti-bukti
pajak baru dan perbedaan interpretasi antara
manajemen dan pejabat kantor pajak terhadap
peraturan pajak tertentu. Perbedaan hasil aktual dan
jumlah tercatat tersebut dapat mempengaruhi jumlah
aset pajak tangguhan, utang pajak dan beban pajak.
Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016,
2015 dan 2014 masing-masing adalah sebesar
Rp 36.116.881.728,
Rp
80.338.403.373
dan
Rp 54.928.288.987 (lihat Catatan 11a).

The Company as a taxpayers calculate its tax
obligation by self-assessment refers to current tax
regulations. Due to tax amnesty (see Note 2o), the tax
calculation as of December 31, 2015 is considered
correct. For the following year, tax calculation
considered correct to the extent there is no tax
assessment letter from the Directorate General of Tax
for the tax reported amount or within five (5) years
(maximum elapse tax period) there is no tax
assessment letter issued. The difference in the tax
liabilities might arise from tax audit, new tax
evidences and different interpretation on certain tax
regulations between management and the tax officer.
Any differences between the actual result and the
carrying amount could affect the amount of deferred
tax assets, tax obligation and tax expenses. The
carrying amount of tax payables as of December 31,
2016, 2015 and 2014 are Rp 36,116,881,728,
Rp 80,338,403,373
and
Rp 54,928,288,987,
respectively (see Note 11a).
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KAS DAN BANK

4.

Rincian kas dan bank adalah sebagai berikut:

The details of cash on hand and in banks are as
follows:

2016
Kas - Rupiah
Bank - Rupiah
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk
Subjumlah
Jumlah

2015

744.600.850

742.159.800

Cash on hand - Rupiah
Cash in bank - Rupiah
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

20.308.494.172
17.967.073

13.975.520.555
1.882.254.970

12.350.206.091
170.661.730

-

376.481.809

377.196.387

20.326.461.245

16.234.257.334

12.898.064.208

21.071.062.095

17.049.505.134

13.640.224.008

PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA

5.

Nilai wajar berdasarkan
harga kuotasi pasar
aktif (Level 1)
Cadangan kerugian
penurunan nilai

607.660.352.090

Neto

601.198.671.534

(6.461.680.556)

Total

TRADE RECEIVABLES - THIRD PARTIES
The details of trade receivables are as follows:

2016
419.173.704.247
188.486.647.843

Sub-total

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, there were
cash on hand and in banks neither placed on related
parties nor pledged.

Rincian piutang usaha adalah sebagai berikut:

Jawa Barat
Luar Jawa Barat

2014

815.247.800

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, tidak
terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan pada
pihak berelasi ataupun yang digunakan sebagai
jaminan.
5.

CASH ON HAND AND IN BANKS

2015

2014

344.779.621.264
154.974.866.013

245.460.357.337
91.742.601.855

West Java
Outside of West Java

337.202.959.192

Fair value based on quoted
Price in active market
(Level 1)
Allowance for
impairment loss

499.754.487.277
(4.315.227.214)
495.439.260.063

(2.121.780.824)
335.081.178.368

Net

Piutang usaha meliputi tagihan sehubungan dengan
transaksi penjualan kepada pelanggan, individu, toko
emas ataupun kelompok usaha.

Trade receivables represents receivables customers in
respect of sales transaction to customer, individual, the
gold store or business group customer.

Piutang usaha atas penjualan perhiasan emas diakui
sebesar jumlah gram emas yang dijual kepada
pelanggan, di mana piutang usaha diukur pada nilai
wajar melalui laba rugi (FVTPL) dengan mengacu
kepada harga pasar emas setiap harinya, seluruh
keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan
nilai wajar diakui pada laba rugi (lihat Catatan 20).

Trade receivables from the sale of gold jewelry are
recognized at the amount of gold gram sold to
customers, whereby accounts receivable is measured at
fair value through profit or loss (FVTPL) with
reference to the daily market price of gold, all gains or
losses arising from changes in fair value are
recognized In profit or loss (see Note 20).

247

The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
5.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

5.

TRADE RECEIVABLES
(continued)

-

THIRD

PARTIES

Seluruh piutang usaha di atas dalam Rupiah, tidak
dikenakan bunga dan umumnya memiliki syarat
pembayaran yang berkisar antara 30 hingga 90 hari dan
diukur berdasarkan harga pasar komoditas emas pada
tanggal pelaporan.

All trade receivables are in Rupiah, non-interest
bearing and generally have credit terms ranging from
30 to 90 days and measured at market price of gold
commodity at reporting date.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan umur piutang
nilainya adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables based on aging schedules,
are as follows:

2016

2015

2014

Telah jatuh tempo namun
tidak mengalami penurunan
nilai

Overdue and not impaired

Kurang dari 30 hari
31 - 60 hari
61 - 90 hari
Lebih dari 90 hari
Mengalami penurunan nilai

182.298.105.728
369.457.494.274
42.232.394.494
7.210.677.038
6.461.680.556

149.926.346.183
303.850.728.264
34.732.936.866
6.929.248.750
4.315.227.214

101.160.887.758
205.019.399.189
23.435.605.664
5.465.285.757
2.121.780.824

Less than 30 days
31 - 60 days
61 - 90 days
More than 90 days
Overdue and impaired

Subjumlah
Cadangan kerugian
penurunan nilai

607.660.352.090

499.754.487.277

337.202.959.192

Sub-total
Allowance for
impairment loss

Neto

601.198.671.534

(6.461.680.556)

(4.315.227.214)
495.439.260.063

Cadangan kerugiaan penurunan nilai piutang usaha
dihitung secara kolektif berdasarkan pengalaman dan
data historis di masa lalu. Penurunan nilai tersebut
untuk menyesuaikan jumlah tercatat piutang usaha atas
kemungkinan kerugian yang timbul dari piutang
tersebut. Rincian dan mutasi cadangan kerugian
penurunan nilai piutang usaha selama tahun berjalan
adalah sebagai berikut:

Saldo akhir

335.081.178.368

Net

Allowance for impairment loss of trade receivables
computed collectively based on experience and
historical data. The purpose of impairment its to
adjusted the carrying amount of trade receivables for
possible loss arising from the receivabels. The details
and movement of the allowance for impairment loss of
trade receivables for the years are as follow:

2016
Saldo awal
Penyisihan kerugian
penurunan nilai piutang
usaha tahun berjalan
(lihat Catatan 20)
Pemulihan penyisihan
kerugian penurunan nilai
piutang usaha tahun
berjalan (lihat Catatan 20)

(2.121.780.824)

2015

2014

4.315.227.214

2.121.780.824

-

4.304.066.949

3.254.336.802

2.121.780.824

(2.157.613.607)

(1.060.890.412)

6.461.680.556

4.315.227.214
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-

Beginning balance
Provision for impairment
loss of trade receivables
for current year
(see Note 20)
Reversal of provision for
impairment loss of trade
receivables for current
year (see Note 20)

2.121.780.824

Ending balance
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PIUTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

5.

TRADE RECEIVABLES
(continued)

-

THIRD

PARTIES

Jumlah piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2016
yang
telah
jatuh
tempo
adalah
sebesar
Rp 607.660.352.090, di mana sampai dengan tanggal
31 Maret 2017 piutang usaha yang telah dilunasi
adalah sebesar Rp 547.564.915.142 atau 90,11% dari
saldo piutang tersebut yang telah jatuh tempo.

Total trade receivables as of December 31, 2016 which
have overdue amounted to RP 607,660,352,090, up to
March 31, 2017 trade receivables has been paid
amounted to Rp 547,564,915,142 or 90.11 % from the
total of such receivables.

Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai piutang
usaha yang diakui sebelumnya, dipulihkan apabila
secara objektif dapat dikaitkan dengan peristiwa yang
terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti
meningkatnya peringkat kredit pelanggan) secara
khusus pemulihan piutang tersebut terjadi akibat
adanya pembayaran piutang yang telah dicadangkan
sebagai kerugian penurunan nilai dari pelanggan.
Kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya,
terpulihkan dengan menyesuaikan akun cadangan
kerugian penurunan nilai piutang usaha (lihat Catatan
20).

The amount of allowance for impairment loss of trade
receivable which previously recognized, is reversed
when objectively can be related to the event that
occured after the impairment was recognized (such as
increase customer credit ratings) particularly the
recovery of receivables arising from the payment of
receivables that have been reserved as mpairment loss
from customers. Impairment loss which previously
recognise, is reversed through the adjustment on
allowance for impairment of trade receivable (see Note
20).

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan
kerugian penurunan nilai piutang usaha di atas cukup
untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul
dari piutang yang tidak tertagih.

Management believes that amount of allowance for
impairment loss of trade receivables were adequate to
cover possible losses might arise from the uncollectible
accounts.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
piutang usaha digunakan sebagai jaminan atas utang
bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk (lihat Catatan 13).

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, trade
receivables are used as collateral for credit facilities
obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see
Note 13).

PERSEDIAAN

6.

Rincian persediaan adalah sebagai berikut:

INVENTORIES
The details of inventories are as follows:

2016

2015

2014

Barang jadi
Bahan baku
Bahan pembantu

223.602.434.068
118.837.118.022
10.884.849.629

194.510.670.928
104.680.696.123
10.725.185.263

153.937.821.742
82.990.015.272
8.696.878.597

Finished goods
Raw materials
Supporting materials

Jumlah

353.324.401.719

309.916.552.314

245.624.715.611

Total

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
persediaan tidak diasuransikan karena manajemen
berpendapat bahwa, manajemen dapat meminimalkan
tingkat risiko kerugian atas persediaan melalui
pengelolaan risiko oleh internal Perusahaan.
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As of December 31, 2016, 2015 and 2014, inventories
are not covered by insurance as the management’s
belives that, management can minimize the risk of
losses on inventories level through the Company’s
internal risk management.
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PERSEDIAAN (lanjutan)

6.

INVENTORIES (continued)

Biaya persediaan bahan baku dan bahan pembantu
yang diakui sebagai bagian dari beban pokok penjualan
pada tahun 2016, 2015 dan 2014 masing-masing
sebesar Rp 1.997.816.884.926, Rp 1.596.728.636.232
dan Rp 1.253.625.593.459 (lihat Catatan 17).

Cost of raw materials and other material support
which recognized as part of cost of goods sold in 2016,
2015 and 2014 amounted to Rp 1,997,816,884,926,
Rp 1,596,728,636,232 and Rp 1,253,625,593,459
respectively (see Note 17).

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat
persediaan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 tidak melampaui nilai realisasi netonya sehingga
tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai
atas persediaan.

Management believes that the carrying amount of
inventories as of December 31, 2016, 2015 and 2014
are not exceeded their net realizable value therefore
allowance for impairment loss of inventories were not
provided.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
persediaan digunakan sebagai jaminan utang bank
yang diperoleh dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(lihat Catatan 13).

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, inventories
are used as collateral for credit facilities obtained
from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (see Note 13).

DEPOSITO BERJANGKA

7.

TIME DEPOSITS

Akun ini seluruhnya merupakan deposito berjangka
dalam mata uang Rupiah yang ditempatkan pada
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk masing-masing sebesar
Rp 7.300.000.000,
Rp
5.000.000.000
dan
Rp 5.000.000.000.

This account represents time deposits in Rupiah which
placed at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to
Rp Rp 7,300,000,000, Rp 5,000,000,000 and
Rp 5,000,000,000, respectively.

Deposito berjangka ini digunakan sebagai jaminan atas
utang bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lihat Catatan 13).

These time deposits are used as collateral for credit
facilities obtained from PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk (see Note 13).

Tingkat bunga deposito berjangka berkisar sebesar 5%
- 6% per tahun, masing-masing pada tahun 2016, 2015
dan 2014.

Interest rates per year on time deposits ranging from
5% - 6%, in 2016, 2015 and 2014, respectively.

ASET TETAP

8.

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

FIXED ASSETS
The details and movements of fixed assets are as
follows:

2016
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Biaya Perolehan
Tanah
Bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin dan peralatan
pabrik
Kendaraan
Jumlah Biaya
Perolehan

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

Reklasifikasi/
Reclassification

Saldo Akhir/
Ending Balance

22.390.000.000

-

-

-

22.390.000.000

32.948.836.584
284.567.500

-

-

-

32.948.836.584
284.567.500

78.935.137.327

-

-

-

78.935.137.327

1.716.000.000

-

-

-

1.716.000.000

136.274.541.411

-

-

-

136.274.541.411
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Acquisition Cost
Land
Building and
infrastructures
Office equipment
Machine and
factory
equipment
Vehicles
Total
Acquisition
Cost
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ASET TETAP (lanjutan)

8.

FIXED ASSETS (continued)

2016
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Akumulasi
Penyusutan
Bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

7.666.605.550
255.512.655

1.647.441.829
22.372.580

39.740.171.395
732.875.000

Jumlah Akumulasi
Penyusutan

48.395.164.600

Nilai Buku

87.879.376.811

Mesin dan peralatan
pabrik
Kendaraan

Reklasifikasi/
Reclassification

Saldo Akhir/
Ending Balance
Accumulated
Depreciation
Building and
infrastructures
Office equipment
Machine and
factory
equipment

-

-

9.314.047.379
277.885.235

4.519.206.250

-

-

44.259.377.645

214.500.000

-

-

947.375.000

6.403.520.659

-

-

54.798.685.259

Vehicles
Total
Accumulated
Depreciation

81.475.856.152

Net Book Value

2015
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Biaya Perolehan
Tanah
Bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin dan peralatan
pabrik
Kendaraan
Aset dalam
penyelesaian –
bangunan
Jumlah Biaya
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan
Bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions
-

-

-

22.390.000.000

22.189.364.584
284.567.500

-

-

10.759.472.000
-

32.948.836.584
284.567.500

78.935.137.327

-

-

-

78.935.137.327

1.716.000.000

-

-

-

1.716.000.000

10.759.472.000

-

-

136.274.541.411

-

-

1.378.455.029
26.141.875

35.093.115.145
518.375.000

Jumlah Akumulasi
Penyusutan

42.129.011.446

Nilai Buku

94.145.529.965

Kendaraan

Saldo Akhir/
Ending Balance

22.390.000.000

6.288.150.521
229.370.780

Mesin dan peralatan
pabrik

Reklasifikasi/
Reclassification

(10.759.472.000 )

-

-

136.274.541.411

Acquisition Cost
Land
Building and
infrastructures
Office equipment
Machine and
factory
equipment
Vehicles
Assets in
progress building
Total
Acquisition
Cost
Accumulated
Depreciation
Building and
infrastructures
Office equipment
Machine and
factory
equipment

-

-

7.666.605.550
255.512.655

4.647.056.250

-

-

39.740.171.395

214.500.000

-

-

732.875.000

6.266.153.154

-

-

48.395.164.600

Vehicles
Total
Accumulated
Depreciation

87.879.376.811

Net Book Value

251

The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
8.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

ASET TETAP (lanjutan)

8.

FIXED ASSETS (continued)

2014
Saldo Awal/
Beginning
Balance
Biaya Perolehan
Tanah
Bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor
Mesin dan peralatan
pabrik
Kendaraan
Aset dalam
penyelesaian –
bangunan
Jumlah Biaya
Perolehan
Akumulasi
Penyusutan
Bangunan dan
prasarana
Peralatan kantor

Penambahan/
Additions

Pengurangan/
Deductions

6.042.000.000

-

-

22.390.000.000

12.598.364.584
284.567.500

9.591.000.000
-

-

-

22.189.364.584
284.567.500

50.818.337.327

28.116.800.000

-

-

78.935.137.327

1.716.000.000

-

-

-

1.716.000.000

-

10.759.472.000

-

-

10.759.472.000

81.765.269.411

54.509.272.000

-

-

136.274.541.411

1.109.468.229
30.853.619

30.159.669.062
303.875.000

Jumlah Akumulasi
Penyusutan

35.840.743.515

Nilai Buku

45.924.525.896

Kendaraan

Vehicles
Assets in
progress building
Total
Acquisition
Cost
Accumulated
Depreciation
Building and
infrastructures
Office equipment
Machine and
factory
equipment

-

6.288.150.521
229.370.780

4.933.446.083

-

-

35.093.115.145

214.500.000

-

-

518.375.000

6.288.267.931

-

-

42.129.011.446

Vehicles
Total
Accumulated
Depreciation

94.145.529.965

Net Book Value

a. For the years ended December 31, 2016, 2015
and 2014, depreciation expenses were allocated
as follows:

2016
Beban pokok penjualan
(lihat Catatan 17)
Beban umum dan
administrasi
(lihat Catatan 19)

Acquisition Cost
Land
Building and
infrastructures
Office equipment
Machine and
factory
equipment

-

a. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014, beban
penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Jumlah

Saldo Akhir/
Ending Balance

16.348.000.000

5.178.682.292
198.517.161

Mesin dan peralatan
pabrik

Reklasifikasi/
Reclassification

2015

2014

6.166.648.079

6.025.511.279

6.042.914.312

Cost of goods sold
(see Note 17)

236.872.580

240.641.875

245.353.619

General and administrative
expenses (see Note 19)

6.403.520.659

6.266.153.154

6.288.267.931

Total
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ASET TETAP (lanjutan)

8.

FIXED ASSETS (continued)

b. Perusahaan memiliki beberapa bidang tanah seluas
14.353 m2 yang terletak di Jawa Barat dan 174 m2
di DKI Jakarta dengan bukti kepemilikan berupa
Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ferriyady
Hartadinata, Direktur, yang digunakan dalam
kegiatan usaha Perusahaan.

b. The Company has several land with an area of
14,353 m2 which located in West Java and
174 m2 in DKI Jakarta with ownership right as
on Freehold Title (SHM) under the name of
Ferriyady Hartadinata, the Company’s Board of
Director, which used for operational activities of
the Company.

c. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
bangunan serta mesin dan peralatan dengan jumlah
tercatat masing-masing sebesar Rp 58.310.548.887
Rp 64.477.196.966 dan Rp 59.743.236.245 telah
diasuransikan terhadap risiko kebakaran, pencurian
dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan
masing-masing sebesar Rp 224.774.878.900,
Rp 81.514.149.000 dan Rp 81.514.149.000.
Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan
tersebut cukup untuk menutup kemungkinan
kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

c. As of December 31, 2016, 2015 and 2014
building, machinery and equipment, with
carrying amount of Rp 58,310,548,887,
Rp 64,477,196,966 and Rp 59,743,236,245
were insured against fire, theft and other risks
under blanket policies of Rp 224,774,878,900,
Rp 81,514,149,000 and Rp 81,514,149,000,
respectively. Management believes that the
insurance coverage is adequate to cover possible
losses might arised on the insured assets.

d. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah
disusutkan penuh namun masih digunakan masingmasing adalah sebesar Rp
9.547.537.327,
Rp 4.762.237.327 dan Rp 4.762.237.327.

d. As of December 31, 2016, 2015 and 2014, gross
carrying amount of fixed assets which fully
depreciated but still used in the operation
amounted to Rp 9,547,537,327, Rp 4,762,237,327
and Rp 4,762,237,327, respectively.

e. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
tidak terdapat aset tetap yang tidak digunakan
sementara dan dihentikan dari penggunaan aktif
namun tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk
dijual.

e.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014 there
are no fixed assets that used temporarily and
discountinued active used but not classified as
available for sales.

f. Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
aset tetap digunakan sebagai jaminan atas utang
bank yang diperoleh dari PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk (lihat Catatan 13).

f.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, fixed
assets are used as collateral for credit facilities
obtained from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(see Note 13).

g. Berdasarkan penilaian manajemen atas beberapa
aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana
serta mesin dan peralatan pabrik, nilai wajar atas
aset tetap tersebut diatas jumlah tercatat aset tetap
Perusahaan. Manajemen berkeyakinan bahwa
jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut
dapat dipulihkan dan tidak terdapat adanya
peristiwa
atau
perubahan
keadaan
yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai, sehingga
tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai
atas aset tetap.

g. Based on the management assessment of some
fixed assets such as land, buildings and
infrastructures and machinery and factory
equipment, the fair value of the fixed assets above
the carrying amount of the Company fixed assets.
Management believes that the carrying amount of
total fixed assets are recoverable and also there
are no events or changes in circumstances which
may indicate impairment, therefore no provision
for impairment of fixed assets were provided.
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UTANG BANK JANGKA PENDEK

9.

SHORT-TERM BANK LOAN

Pada tanggal 16 September 2009, berdasarkan
Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.RCO.JKG/
0246/PK-KMK/2009 sebagaimana dinyatakan dalam
Akta No. 34 dari Notaris Rosliana, S.H., pihak
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak ketiga, telah
setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa Kredit
Modal Kerja (KMK) dengan jumlah penarikan
maksimum sebesar Rp 180.000.000.000. Selanjutnya,
berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja
No. CRO.RCO.JKG/0246/PK-KMK/2009 atas Akta
No. 57 dari Notaris Rosaliana, S.H., tanggal 29 April
2013, fasilitas kredit tersebut telah dirubah menjadi
sebesar
Rp
230.000.000.000.
Pada
tanggal
15 September 2016, berdasarkan Addendum XII
(keduabelas) fasilitas kredit akan jatuh tempo pada
tanggal 15 September 2017.

On September 16, 2009, based on Working Capital
Credit Agreement No. CRO.RCO.JKG/0246/PKKMK/2009 as stated in Notarial Deed No. 34 of
Rosliana, S.H., the Company obtained other Working
Capital (KMK) credit facility from PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk, third party, with maximum
amount of Rp 180,000,000,000. Furthermore, based
on the Working Capital Credit Agreement
No. CRO.RCO.JKG/ 0246/PK-KMK/2009 as stated in
the Notarial Deed No. 57 of Rosliana, S.H., dated
April 29, 2013, the credit facility has been changed to
Rp 230,000,000,000. On September 15, 2016, based
on Addendum XII (twelfth) credit facility will matured
on September 15, 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
jumlah tercatat fasilitas tersebut masing-masing
sebesar Rp 229.893.745.000, Rp 229.893.745.000 dan
Rp 299.893.545.000.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the
carrying amount of these facilities amounted to
Rp 229,893,745,000, Rp 229,893,745,000 and
Rp 229,893,745,000.

Pada tahun 2014, berdasarkan Perjanjian Kredit Modal
Kerja No. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014, atas Akta
No. 23 tanggal 11 April 2014 dari Notaris Rosliana,
S.H., pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak
ketiga, telah setuju untuk memberikan fasilitas baru
KMK dengan jumlah penarikan maksimum sebesar
Rp 70.000.000.000.
Selanjutnya,
berdasarkan
Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No.
CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014 tanggal 4 September
2015, fasilitas kredit tersebut telah dirubah menjadi
sebesar
Rp
215.000.000.000. Pada
tanggal
15 September 2016, berdasarkan Addendum IV
(keempat) fasilitas kredit akan jatuh tempo pada
tanggal 15 September 2017.

In 2014, based on the Working Capital Credit
Agreement No. CRO.JTH/BKS/047/KMK/2014 as
stated in the Notarial Deed No. 23 dated April 11,
2014 of Rosliana, S.H., the Company obtained new
KMK credit facility from PT Bank Mandiri (Persero)
Tbk., third party, with maximum credit facility of
Rp 70,000,000,000. Furthermore, based on the
Working Capital Credit Agreement No. CRO.JTH/
BKS/047/KMK/2014 dated September 4, 2014 the
credit
facility
has
been
changed
to
Rp 215,000,000,000. On September 15, 2016, based
on Addendum IV (twelfth) credit facility will matured
on September 15, 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 jumlah
tercatat fasilitas tersebut masing-masing sebesar
Rp 215.000.000.000 dan Rp 185.000.000.000.

As of December 31, 2016 and 2015, the carrying
amount of these facilities Rp 215,000,000,000 and
Rp 185,000,000,000, respectively.

Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, fasilitas kredit
tersebut dikenakan tingkat bunga tetap masing-masing
11,50%, 11,50% dan 11,25% per tahun.

In 2016, 2015 and 2014, the credit facility bears fixed
interest rate at 11,50%, 11,50% and 11,25% per
year, respectively.

Fasilitas kredit atas diikat dengan jaminan serta kondisi
dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank
jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama
(lihat Catatan 13).

This credit facility is secured by the same collateral,
term and conditions as long-term bank loans obtained
from the same bank (see Note 13).
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10. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

10. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, akun
ini merupakan utang usaha dalam mata uang Rupiah
kepada PT Bintang Saudara Jayakarta, pihak ketiga,
sehubungan dengan pembelian bahan baku persediaan.

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, this
account represents trade payables in Rupiah to
PT Bintang Saudara Jayakarta, third party, pertain to
purchase of raw material.

Tidak ada bunga ataupun jaminan yang secara khusus
diberikan oleh Perusahaan sehubungan dengan utang
usaha di atas. Pembayaran utang usaha umumnya
diselesaikan dalam 30 hari.

Trade payables are non-interest bearing and no
particular collateral provided by the Company. Credit
term are normally settled within 30 days.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
jumlah tercatat akun utang usaha telah mendekati nilai
wajarnya.

The carrying amounts of trade payables as of
December 31, 2016, 2015 and 2014 were approximate
their fair values.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Tax Payables

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of tax payables are as follows:

2016

2014

2015

Pajak penghasilan:
Pasal 4 (2)
Pasal 21
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai

49.808.580
34.186.289.000
1.880.784.148

2.295.000
90.000
77.678.450.342
2.657.568.031

2.950.600
2.456.600
53.757.267.342
1.165.614.445

Income taxes:
Article 4 (2)
Article 21
Article 29
Value Added Tax

Jumlah

36.116.881.728

80.338.403.373

54.928.288.987

Total

b. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

b. Income Tax Benefits (Expenses)

Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan adalah
sebagai berikut:
2016
Beban pajak kini
tahun berjalan

(34.186.289.000)

Details of income tax benefits (expenses) are as
follow:
2015

2014

(23.921.183.000)

(19.665.854.000)

Current tax expenses
current year

Dampak penyesuaian
sehubungan dengan
pengampunan pajak

77.678.450.342

Manfaat (beban) pajak kini
pajak kini
Manfaat pajak tangguhan

43.492.161.342
810.514.405

(23.921.183.000)
766.924.276

(19.665.854.000)
725.907.560

Current tax benefits
(expenses)
Deferred tax benefits

Neto

44.302.675.747

(23.154.258.724)

(18.939.946.440)

Net

-
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan

c. Corporate Income Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan
menurut laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena
pajak untuk tahun berjalan adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income before income
tax per statements of profit or loss and other
comprehensive income and estimated taxable
income for the year are as follows:

2016
Laba sebelum pajak
penghasilan menurut
laporan laba rugi dan
penghasilan
komprehensif lain
Beda temporer:
Imbalan pascakerja
Penyisihan (pemulihan)
penurunan nilai
piutang
Beda permanen:
Beban yang tidak dapat
dikurangkan untuk
tujuan fiskal
Penghasilan yang telah
dikenakan pajak
yang bersifat final
Taksiran penghasilan
kena pajak tahun
berjalan

2015

127.275.277.972

93.178.067.240

1.095.604.281

874.250.716

2.146.453.342

2.193.446.390

Temporary differences:
Post-employment benefits
Provision for
(recovery of) impairment
2.121.780.824
of receivables
781.849.414

(76.163.632)

(788.022.323)

Non-deductible expenses
for fiscal purposes

(484.868.177)

(486.666.882)

Income already
subjected to final tax

6.595.317.120
(367.496.117)

136.745.156.598

95.684.732.537

2016

Beban pajak
penghasilan kini dan
taksiran utang pajak
penghasilan Pasal 29

77.034.475.769

Income before income tax
per statements profit or
loss and others
comprehensive income

Permanent differences:

Perhitungan beban pajak penghasilan kini dan
taksiran utang pajak penghasilan badan Pasal 29
adalah sebagai berikut:

Taksiran penghasilan
kena pajak - dibulatkan

2014

136.745.156.000

34.186.289.000

78.663.416.802

Estimated taxable income
for current year

The computation of current income tax expenses
and the estimated corporate income tax payable
Article 29 are as follows:
2015

2014
Estimated taxable income rounded

95.684.732.000

78.663.416.000

23.921.183.000

Current income tax expenses
and estimated income tax
19.665.854.000
payable article 29
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

c. Corporate Income Tax (continued)

Jumlah taksiran penghasilan kena pajak di atas
menjadi
dasar
dalam
penyusunan
Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan ke
Kantor Pajak.

The annual tax return (SPT) which submitted to the
tax office are prepared based on the above
estimated taxable income.

Rekonsiliasi antara manfaat (beban) pajak
penghasilan tangguhan yang disajikan dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
dengan jumlah yang dihitung dengan menggunakan
tarif pajak yang berlaku terhadap laba sebelum pajak
penghasilan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between deferred income tax
benefits (expenses) included in the statements of
profit or loss and other comprehensive income and
the amount computed by applying the applicable
tax rates to before income tax are as follows:

2016
Laba sebelum pajak
menurut laporan laba rugi
dan penghasilan
komprehensif lain
Beban pajak penghasilan
dengan tarif pajak yang
berlaku efektif
Beban yang tidak dapat
dikurangkan untuk
tujuan fiskal

127.275.276.972

(31.818.819.293)

2015

2014

93.178.067.240

(23.294.516.810)

Income before income tax
per statements of
profit or loss and other
77.034.475.769 comprehensive income

(19.258.618.939)

Income tax expenses
calculated using
effective tax rate

19.041.042

197.005.778

Non-deductible expenses
for fiscal purposes

91.874.029

121.217.044

121.666.721

Income already
subjected to final tax

Dampak penyesuaian
tahun-tahun sebelumnya
sehubungan dengan
pengampunan pajak

77.678.450.342

-

-

Manfaat (beban) pajak
penghasilan

44.302.675.747

Penghasilan yang telah
dikenakan pajak yang
bersifat final

(1.648.829.331)

(23.154.258.724)
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan

d. Deferred Tax

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah
sebagai berikut:

The details of deferred tax assets (liabilities) are as
follows:
2016

Saldo Awal/
Beginning Balance
Liabilitas imbalan
pascakerja
Cadangan
penurunan nilai
piutang usaha
Jumlah

Dikreditkan ke
Laba Rugi/
Credited to
Profit or Loss

Dikreditkan ke
Penghasilan
Komprehensif
Lain/
Credited to Other
Comprehensive
Income

Saldo Akhir/
Ending Balance

1.092.477.997

273.901.070

7.635.870

1.374.014.937

1.078.806.803

536.613.335

-

1.615.420.138

Post-employment
benefits liabilities
Allowance for
impairment of trade
receivables

2.171.284.800

810.514.405

7.635.870

2.989.435.075

Total

2015

Saldo Awal/
Beginning Balance
Liabilitas imbalan
pascakerja
Cadangan
penurunan nilai
piutang usaha
Jumlah

Dikreditkan ke
Laba Rugi/
Credited to
Profit or Loss

894.393.477

218.562.679

530.445.206

548.361.597

1.424.838.683

766.924.276

Dikreditkan ke
Penghasilan
Komprehensif
Lain/
Credited to Other
Comprehensive
Income

Saldo Akhir/
Ending Balance

(20.478.159 )
(20.478.159 )

1.078.806.803

Post-employment
benefits liabilities
Allowance for
impairment of trade
receivables

2.171.284.800

Total

1.092.477.997

2014

Saldo Awal/
Beginning Balance
Liabilitas imbalan
pascakerja
Cadangan
penurunan nilai
piutang usaha
Jumlah

Dikreditkan ke
Laba Rugi/
Credited to
Profit or Loss

Dikreditkan ke
Penghasilan
Komprehensif
Lain/
Credited to Other
Comprehensive
Income

Saldo Akhir/
Ending Balance

605.408.140

195.462.354

95.522.983

894.393.477

-

530.445.206

-

530.445.206

Post-employment
benefits liabilities
Allowance for
impairment of trade
receivables

605.408.140

725.907.560

95.522.983

1.424.838.683

Total
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Pajak Tangguhan (lanjutan)

d. Deferred Tax (continued)

Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak
tangguhan di atas dapat dipulihkan dengan
penghasilan kena pajak Perusahaan di masa
mendatang.

Management believes that deferred tax assets are
recoverable by the Company’s future taxable
income.

e. Pengampunan Pajak

e. Tax Amnesty

Perusahaan telah mengikuti program pengampunan
pajak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 2016 tentang “Pengampunan Pajak”
(UU) yang berlaku efektif 1 Juli 2016.
Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang
perpajakan, dengan cara mengungkap aset dan
membayar uang tebusan sebagaimana diatur di
dalam UU. Pengampunan pajak diberikan atas
kewajiban perpajakan Perusahaan sampai dengan
tahun pajak yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2015 dan meliputi Pajak Penghasilan
serta Pajak Pertambahan Nilai.

The Company has participated on tax amnesty
program as defined under Law No. 11 Year 2016
on “Tax Amnesty” (Law) which effective July 1,
2016. Tax Amnesty is a waiver of tax due, tax
administration sanctions, and any tax sanctions
through declare of the asset and paying redemption
pursuant to the Law. Tax amnesty is granted for tax
obligation of the Company up to the fiscal year
ended December 31, 2015 which covers Income
Taxes and Value Added Tax.

Perusahaan telah mengikuti pengampunan pajak
tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) No. KET21279/PP/WPJ.09/2016
dan
No.
KET874/PP/WPJ.09/2016, dengan jumlah nilai uang
tebusan sebesar Rp 9.003.148.301. Jumlah aset dan
liabilitas pengampunan pajak yang sesuai dengan
SKPP
masing-masing
adalah
sebesar
Rp 851.140.031.687 dan Rp 445.000.000.000.

The Company has followed tax amnesty as shown
by Tax Amnesty Approval Letter (SKPP) No. KET21279/PP/WPJ.09/2016
and
No.
KET874/PP/WPJ.09/2016, with total redemption
amount
Rp 9,003,148,301. Total assets and
liabilities in accordance with SKPP amounted to
Rp 851,140,031,687 and Rp 445,000,000,000,
respectively.

12. BEBAN MASIH HARUS DI BAYAR

12. ACCRUED EXPENSES

Rincian dari beban masih harus dibayar adalah sebagai
berikut:

The details of accrued expenses are as follows:

2016
Jasa profesional
Bunga
Listrik, air dan telepon
Jumlah

2015

2014

1.619.346.590
1.168.097.793

1.106.205.815

871.203.320

279.375.884

187.522.458

18.799.550

3.066.820.267

1.293.728.273

890.002.870
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13. UTANG BANK JANGKA PANJANG

13. LONG-TERM BANK LOAN

Rincian utang bank jangka panjang adalah sebagai
berikut:

The details of long-term bank loan are as follows:

2016

2015

2014

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

12.188.000.000

18.983.000.000

23.060.000.000

Dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam
waktu satu tahun

(5.436.000.000)

(5.436.000.000)

(5.436.000.000)

Less current maturities

6.752.000.000

13.547.000.000

17.624.000.000

Long-term maturities

Bagian jangka panjang

PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk

Pada tanggal 11 April 2014, berdasarkan Akta No. 24
Perjanjian
Kredit
Investasi
No. CRO.JTH/BKS/048/KI/2014 dan Akta No. 25
Perjanjian
Kredit
Investasi
No. CRO.JTH/BKS/049/KI/2014 oleh Notaris Rosliana
S.H., Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi
(KI) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, pihak ketiga,
masing-masing sebesar Rp 6.700.000.000 dan
Rp 19.300.000.000. Fasilitas tersebut digunakan untuk
pembiayaan pembangunan pabrik dan pembelian
mesin. Pembayaran pinjaman ini diangsur setiap bulan,
dengan satu tahun masa tenggang untuk pembayaran
pokok dan akan jatuh tempo pada 10 April 2019.

As of April 11,2014, based on Notarial Deed No. 24
Investment
Loan
Agreeement
No.
CRO.JTH/BKS/048/KI/2014 and Notarial Deed No. 25
Investment
Loan
Agreeement
No.
CRO.JTH/BKS/049/KI/2014 of Rosliana S.H., the
Company obtained an Investment Loan (KI) from
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, third party, amounted
Rp
6,700,000,000
and
Rp
19,300,000,000,
respectively. The facility used to finance the
construction of plant and purchase of machinery. The
loan is repayable in monthly installments, with one
year grace period on principal repayment and shall
due on April 10, 2019.

Fasilitas KI dikenakan tingkat suku bunga sebesar
11,50% per tahun.

The KI facility bears interest payable at 11.50% per
year.

Perjanjian pinjaman telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Addendum kedua pada tanggal
15 September 2016 tentang perubahan agunan.

The loan agreement has been amanded several times,
the most recently by second Addendum dated
September 15, 2016 concerning with the changes of
collateral.

Fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan
sebagai berikut:

The loan facility are secured by these following
collaterals:

•

Piutang
usaha
maksimum
Rp 450.000.000.000 (lihat Catatan 5).

sebesar

•

Trade receivables with maximum amount of
Rp 450,000,000,000 (see Note 5).

•

Persediaan maksimum sebesar Rp 250.000.000.000
(lihat Catatan 6).

•

inventories
with
maximum
Rp 250,000,000 (see Note 6).

•

Aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana
serta mesin dan peralatan pabrik atas nama
Perusahaan serta Ferriyady Hartadinata dan Fiah,
Direktur dan Komisaris Perusahaan, (lihat
Catatan 8).

•

Fixed assets such as land, buildings and
infrastructures and machinery and factory
equipment on behalf of the Company and
Ferriyady Hartadinata and Fiah, Directors and
Commissioners of the Company, (see Note 8).
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13. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rp

7.300.000.000

13. LONG-TERM BANK LOAN (continued)

•

Deposito sebesar
Catatan 7).

(lihat

•

Deposits
Note 7).

•

Jaminan pribadi atas nama Ferriyady Hartadinata,
Direktur Perusahaan.

•

Personal guarantees on behalf Ferriyady
Hartadinata, Director of the Company.

amounting

Rp

7,300,000,000

(see

Perjanjian pinjaman mencakup beberapa persyaratan
tertentu yang mengharuskan Perusahaan untuk tidak
melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari pihak bank, antara lain:

The loan agreement covers several covenants which
required the Company to obtain written consent from
the Bank before conducting certain matters amoung
others:

- Mengubah anggaran dasar, susunan
pemegang saham dan komisaris.

- Change the articles of association, composition of
the boards of the director, shareholders and
commissioners.

direksi,

- Memindah tangankan barang agunan.

- Transferring pledged assets.

- Membagikan dividen dan melunasi utang kepada
pemegang saham.

- Distribute dividend
shareholders.

- Mengadakan merger, akuisisi, melakukan investasi,
menarik setoran modal.

- Conducting merger, acquisition, investing and
withdrawing share capital.

- Mendapat pinjaman uang atau kredit dari pihak
lain.

- Obtain credit loan from other parties.

- Memelihara rasio-rasio keuangan, sebagai berikut:
 Current ratio sebesar > 120%.
 Debt equity ratio sebesar < 150%.
 Debt service coverage sebesar > 120%.
 Total piutang dan persediaan mengcover 143%
dari baki debit pinjaman.
 Transaksi penjualan melalui rekening PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk minimum 30% dari total
penjualan.

- Maintenance financial ratios, are as follows:
 Current ratio of > 120%.
 Debt equity ratio of < 150%.
 Debt service coverage of > 120%.
 Total receivables and inventories covered
143% from outstanding loans.
 The sales transaction through bank acoount
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk minimum
30% from total sales.

and

settle

debts

to

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan telah
memenuhi seluruh rasio-rasio keuangan sebagaimana
yang dipersyartkan di dalam perjanjian pinjaman
Perusahaan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

As of December 31, 2016, the Company has
complied with financial ratios as required in loan
agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Fasilitas
Kredit (SPPK) No. R06.CMB.BD1/1676/2016,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan
persetujuan ketentuan pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana dan melakukan perubahan atas negative
covenant Perusahaan, sebagai berikut:

Based on the Offer Letter of Credit Facility (SPPK)
No. R06.CMB.BD1/1676/2016, PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk approving the implementation of the
provisions of the Initial Public Offering and make
changes to the negative covenants of the Company,
as follows:
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13. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

13. LONG-TERM BANK LOAN (continued)

- Menyalurkan sebagian hasil dari Penawaran Umum
Perdana kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
untuk mempercepat pelunasan fasilitas kredit.

- Distribute partly the proceeds of Initial Public
Offerings to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to
settlement early the credit facility.

- Perubahan kepemilikan saham atas nama Ferriyady
Hartadinata menjadi PT Terang Anugrah Abadi
(lihat Catatan 27b).

- Changes in shares ownership on behalf Ferriyady
Hartadinata into PT Terang Anugrah Abadi (see
Note 27b).

- Konversi utang Perusahaan kepada pemegang saham
menjadi tambahan modal disetor dan perubahan
harga nominal saham (lihat Catatan 27c).

- Conversion the Company due to shareholder into
additional paid-in capital and changes par value of
share (see Note 27c).

- Perubahan Anggaran
Catatan 27e).

(lihat

- Changes the Company’s Articles of Association
(see Note 27e).

agunan

- Changes ownership of the Company’s collateral
assets.

- Perusahaan melaporkan kepada PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk untuk melakukan pembagian dividen.

- The company reported to PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk to distribute dividend.

Dasar

- Perubahan
kepemilikan
Perusahaan.

Perusahaan

atas

aset

14. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

14. POST-EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITIES

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pascakerja
berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh
PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen,
dengan
laporannya
masing-masing
tertanggal
16 Januari 2017 di mana menggunakan metode
“Projected Unit Credit” dan asumsi-asumsi utama
sebagai berikut:
2016
Umur pensiun normal

As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the
Company accrued post-employment benefits liabilities
based on the actuarial calculation prepared by
PT Sigma Prima Solusindo, an independent actuary,
as stated in its report dated January 16, 2017,
respectively, which using “Projected Unit Credit”
method and the following main assumptions:

2015

2014

55 tahun/years

55 tahun/years

8,35% per tahun/
per year

9,11% per tahun/
per year

8,42% per tahun/
per year

Tingkat kenaikan gaji

10% per tahun/
per year

10% per tahun/
per year

10% per tahun/
per year

Salary increase rate

Tingkat mortalitas

TMI-III 2011

TMI-III 2011

TMI-III 2011

Mortality rate

Tingkat diskonto
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PASCAKERJA

14. POST-EMPLOYMENT
LIABILITIES (continued)

Rekonsiliasi nilai kini dari liabilitas imbalan pascakerja
pada awal dan akhir tahun adalah sebagai berikut:

Reconciliation of the present value of postemployment benefits liabilities at the beginning and
end of year are as follows:

2016
Saldo awal
Beban jasa kini
Beban bunga
Kerugian (keuntungan)
aktuarial yang diakui pada
penghasilan komprehensif
lain:
Dampak perubahan
asumsi keuangan
Dampak penyesuaian
pengalaman
Saldo akhir

2015

4.369.911.984
697.505.299
398.098.982

(1.250.063.943)

(890.863.719)

1.280.607.424

808.951.082

5.496.059.746

4.369.911.984

2.421.632.558
563.418.157
218.431.257

Beginning balance
Current service cost
Interest cost

Actuarial loss (gain)
recognized in other
comprehensive income:
Effect on change in
374.091.933 financial assumption
Effect on experience
adjustment
3.577.573.905

Ending balance

Details of employees’ benefits expenses are as
follows:

2016

Jumlah

2014

3.577.573.905
573.018.993
301.231.723

Rincian beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai
berikut:

Beban jasa kini
Beban bunga

BENEFITS

2015

2014

697.505.299
398.098.982

573.018.993
301.231.723

563.418.157
218.431.257

Current service costs
Interest costs

1.095.604.281

874.250.716

781.849.414

Total

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja adalah sebagai
berikut:

The movements of the post-employment benefits
liabilities are as follows:

2016

2015

2014

Saldo awal
Beban imbalan
kerja karyawan tahun
berjalan (lihat Catatan 19)
Jumlah yang diakui dalam
penghasilan komprehensif
lain

4.369.911.984

3.577.573.905

2.421.632.558

1.095.604.281

874.250.716

781.849.414

Beginning balance
Employees’ benefits
expenses for the year
(see Note 19)

(81.912.637)

374.091.933

Amount recognized in other
comprehensive income

Jumlah

5.496.059.746

3.577.573.905

Total

30.543.481

4.369.911.984

263

The original financial statements included herein are
in Indonesian language.

PT HARTADINATA ABADI Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
14. LIABILITAS
(lanjutan)

IMBALAN

PT HARTADINATA ABADI Tbk
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
For the years ended
December 31, 2016, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PASCAKERJA

Pada tanggal 31 Desember 2016, analisis sensitivitas
dari perubahan tingkat diskonto dan kenaikan gaji
yang diasumsikan (di mana variabel lain dianggap
konstan) akan memiliki dampak sebagai berikut:

14. POST-EMPLOYMENT
LIABILITIES (continued)

As of December 31, 2016, the sensitivity analysis of
change in the assumed discount and salary rate
(which other variables held constant) would have the
following effects:

Perubahan Asumsi/
Change in Assumptions
Tingkat diskonto/Discount rate
Tingkat kenaikan gaji/
Salary increase rate

15. MODAL SAHAM

(686.910.242)
834.461.932
812.548.149
(683.189.457)

The sensitivity analysis presented above may not
represent of the actual change in the post-employment
benefit obligation as it is unlikely that the change in
assumptions would occur in isolation of one another
as some of the assumptions may be correlated.

15. SHARE CAPITAL

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai
berikut:

Pemegang Saham
Ferriyady Hartadinata
Kang Hartadinata
Jumlah

Liabilitas Imbalan Pascakerja/
Post-employment Benefits Liabilities

Kenaikan 1% / Increase 1%
Penurunan 1% / Decrease 1%
Kenaikan 1% / Increase 1%
Penurunan 1% / Decrease 1%

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin
tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam
liabilitas karena kecil kemungkinan bahwa perubahan
asumsi terjadi secara terpisah satu sama lain
mengingat beberapa asumsi tersebut kemungkinan
besar saling berkorelasi.

BENEFITS

The details of the Company’s shareholders as of
December 31, 2016, 2015 and 2014 are as follows:

2016 dan 2015 / 2015 and 2016
Jumlah Saham
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh/
Persentase
Number of
Kepemilikan/
Shares Issued
Percentage of
and Fully Paid
Ownership
Jumlah/Total
36.000
90,00%
18.000.000.000
4.000
10,00%
2.000.000.000
40.000
100,00%
20.000.000.000
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15. MODAL SAHAM (lanjutan)

15. SHARE CAPITAL (continued)

2014

Pemegang Saham
Ferriyady Hartadinata
Kang Hartadinata
Jumlah

Jumlah Saham
Ditempatkan
dan Disetor
Penuh/
Number of
Shares Issued
and Fully Paid
9.000
1.000
10.000

Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
90,00%
10,00%
100,00%

Rekonsiliasi antara saldo awal dan saldo akhir dari
jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh
adalah sebagai berikut:
2016

Jumlah/Total
4.500.000.000
500.000.000
5.000.000.000

Shareholders
Ferriyady Hartadinata
Kang Hartadinata
Total

Reconciliation between beginning and ending balance
of total number of shares issued and fully paid are as
follows:
2015

2014

Saldo awal
Penambahan setoran
modal saham

40.000

10.000

10.000

-

30.000

-

Beginning balance
Additional issuance
share capital

Saldo akhir

40.000

40.000

10.000

Ending balance

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 2 tanggal 15 Februari 2015 dari
Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., para pemegang
saham telah menyetujui peningkatan modal dasar
Perusahaan dari semula sebesar Rp 5.000.000.000 atau
10.000 saham menjadi Rp 20.000.000.000 atau 40.000
saham dengan nilai nominal sebesar Rp 500.000 per
sahamnya, yang telah diambil bagian dan disetor
penuh oleh para pemegang saham.

Based on Notarial Deed of Statements of Shareholders
Resolution No. 2 dated February 2, 2015 of Mayasari
Soegiharto, S.H., shareholders have approved the
increase of the Company’s authorized share capital
from Rp 5,000,000,000 or 10,000 shares to Rp
20,000,000,000 or 40,000 shares with a par value of
Rp 500,000 per share, which subscribed and fully paid
by the existing shareholders

Perubahan di atas telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU0082762.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 11 Juli 2016.

The above amendement has been approved by the
Minister of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia through Decision Letter No. AHU0082762.AH.01.11.Tahun 2016 dated July 11, 2016.
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15. MODAL SAHAM (lanjutan)

15. SHARE CAPITAL (continued)

Pengelolaan Modal

Capital Management

Tujuan utama dari pengelolaan modal Perusahaan
adalah
memastikan
bahwa
manajemen
mempertahankan struktur keuangan yang optimal dan
rasio modal yang sehat untuk mendukung bisnis dan
memaksimumkan nilai bagi pemegang saham.

The primary objective of the Company’s capital
management is to ensure that it maintains an optimum
financial structure and healthy capital ratios in order
to support its business and maximize shareholder’s
value.

Rasio hutang terhadap modal dihitung berdasarkan
pembagian antara liabilitas neto dengan jumlah modal.
Liabilitas neto meliputi seluruh liabilitas dikurangi
dengan kas dan bank. Jumlah modal meliputi seluruh
ekuitas sebagaimana yang disajikan di dalam laporan
posisi keuangan.

The gearing ratio is calculated as net liabilities
devided by total capital. Net liabilities is calculated as
total liabilities net of cash on hand and in banks. Total
capital is calculated as equity as shown in the
statements of financial position.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

The computation of gearing ratio are as follows:

2016

2014
387.993.779.937

Jumlah liabilitas

501.805.150.742

525.394.728.380

Dikurangi kas dan bank

(21.071.062.095)

(17.049.505.134) (13.640.224.008)

Liabilitas - neto
Ekuitas

480.734.088.647
569.301.722.481

508.345.223.246
392.285.677.373

374.353.555.929
307.200.434.379

Net liabilities
Equity

0,84

1,30

1,22

Gearing ratio

Rasio pengungkit

16.

2015

PENJUALAN NETO

Total liabilities
Less cash on hand
and in banks

16. NET SALES

Rincian penjualan neto kepada pihak ketiga adalah
sebagai berikut:
2016

The details of net sales to thrid parties are as follows:

2015

2014

Grosir
Toko

1.995.309.754.048 1.601.020.391.754
198.397.784.051
132.558.588.511

1.225.458.548.605
110.262.613.825

Wholesaller
Stores

Jumlah

2.193.707.538.099 1.733.578.980.265

1.335.721.162.430

Total

Selama tahun 2016, 2015 dan 2014, tidak terdapat
penjualan dari satu pelanggan yang melebihi 10% dari
jumlah penjualan.
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During 2016, 2015 and 2014, there are no sales
exceeding 10% of the total sales that earned from a
single customer.
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BEBAN POKOK PENJUALAN

17. COST OF GOODS SOLD

Rincian beban pokok penjualan adalah sebagai
berikut:

The details of cost of goods sold are as follows:

2016
Persediaan bahan baku
Saldo awal
Pembelian
Saldo akhir
(lihat Catatan 6)

2015

2014

115.405.881.386
91.686.893.869
58.599.080.522
2.012.132.971.191 1.620.447.623.749 1.286.713.406.806
2.127.538.852.577 1.712.134.517.618 1.345.312.487.328
(129.721.967.651) (115.405.881.386)

(91.686.893.869)

Raw material
Beginning balance
Purchase
Ending balance
(see Note 6)

Pemakaian bahan baku
(lihat Catatan 6)
Tenaga kerja langsung

1.997.816.884.926 1.596.728.636.232 1.253.625.593.459
10.721.197.400
8.986.357.800
7.518.356.700

Material used
(see Note 6)
Direct labor

Jumlah beban
produksi langsung

2.008.538.082.326 1.605.714.994.032 1.261.143.950.159

Total direct
production cost

Penyusutan (lihat Catatan 8)
Bahan pembantu lainnya
Listrik
Perbaikan dan pemeliharaan
Jumlah beban produksi
tidak langsung
Jumlah beban produksi
Persediaan barang jadi
Saldo awal
Saldo akhir
(lihat Catatan 6)
Beban pokok penjualan

6.166.648.079
2.593.715.200
1.462.821.317
1.249.983.997

6.025.511.279
2.501.486.700
1.325.864.500
1.148.258.700

6.042.914.312
2.515.752.800
1.286.753.700
1.285.357.600

Depreciation (see Note 8)
Other supporting material
Electricity
Repair and maintenance

11.473.168.593

11.001.121.179

11.130.778.412

Total indirect
production cost

2.020.011.250.919 1.616.716.115.211 1.272.274.728.571

Total production cost

194.510.670.928

153.937.821.742

97.036.554.750

(223.602.434.068) (194.510.670.928) (153.937.821.742)
1.990.919.487.779 1.576.143.266.025 1.215.373.461.579

Finished goods
Beginning balance
Ending balance
(see Note 6)
Cost of goods sold

Selama tahun 2016, 2015 dan 2014 tidak terdapat
pemasok dengan nilai pembelian yang melebihi 10%
dari jumlah penjualan.

During 2016, 2015 and 2014, there is no suppliers
with the purchases exceed of more than 10% of the net
sales.

Selama tahun 2016, 2015 dan 2014 tidak terdapat
pemasok dengan nilai pembelian yang melebihi 10%
dari jumlah penjualan. Sebagian kebutuhan bahan
baku Perusahaan diperoleh melalui pembelian scrap
emas dari para grosir dan toko, dimana pembelian
tersebut biasa diakui sebagai pelunasan piutang usaha.

During 2016, 2015 and 2014, there is no suppliers
with the purchases exceed of more than 10% of the net
sales. Some of the Company’s raw material
consumptions are obtained through purchase of scarp
gold from wholesalers and shops, wherein in normally
transaction recognized as settlement of trade
receivables.
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18. BEBAN PENJUALAN

18.

Rincian beban penjualan adalah sebagai berikut:

The details of selling expenses are as follows:

2016

2015

2014

Komisi penjualan

10.506.719.600

8.763.851.400

6.178.259.400

Promosi dan iklan

598.854.375

538.485.600

538.485.600

Sales commission
Promotion and
advertisement

11.105.573.975

9.302.337.000

6.716.745.000

Total

Jumlah

19.

SELLING EXPENSES

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

19.

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai
berikut:

The details of general and administrative expenses
are as follows:

2016
Uang tebusan dan beban pajak
Gaji dan upah
Imbalan pascakerja
(lihat Catatan 14)
Tunjangan uang makan
Iuran dan sumbangan
Perjalanan dinas
Penyusutan (lihat Catatan 8)
Listrik, air dan telepon
Asuransi
Alat tulis kantor dan
fotokopi
Jumlah

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

2015

9.052.956.881
2.864.971.400

88.157.400
2.640.286.700

1.095.604.281
530.719.600
347.624.917
287.351.600
236.872.580

874.250.716
495.268.300
420.196.577
288.596.300
240.641.875

219.065.167
156.211.140

393.397.808
101.500.816

125.714.800

134.258.700

14.917.092.366

5.676.555.192
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2014
320.156.700 Redemption and tax expenses
2.486.754.500
Sallary and wages
Post-employment
781.849.414
benefits (see Note 14)
492.356.800
Meal allowance
381.332.507
Contribution and donation
292.358.750
Business travelling
245.353.619
Depreciation (see Note 8)
Electricity, water
244.394.150
and telephone
40.577.078
Insurance
Office stationery and
139.258.600
photocopy
5.424.392.118

Total
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20. PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA

20.

Rincian penghasilan (beban) usaha lainnya adalah
sebagai berikut:

The details of other operating income (expenses) are
as follows:

2016
Selisih penilaian wajar
piutang usaha
Penghasilan bunga deposito
Penjualan sisa produksi

2015
584.517.608
396.709.577
294.635.800

45.371.200

88.158.600

(2.146.453.342 )
(374.937.530 )

Neto

1.317.563.232

(2.193.446.389)
(829.424.804)

21. LABA PER SAHAM

21.

Penghitungan laba per saham untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan
2014 adalah sebagai berikut:
2016

Rata-rata tertimbang jumlah
saham yang beredar selama
tahun berjalan setelah
memperhitungkan dampak
retrospektif pemecahan
nilai nominal saham
(lihat Catatan 15)
Laba per saham

2014

3.180.201.187
322.124.917
291.256.800

Penghasilan bunga jasa giro
Penyisihan kerugian
penurunan nilai piutang neto (lihat Catatan 5)
Lain-lain - neto

Laba tahun berjalan

OTHER OPERATING INCOME (EXPENSES)

16.999.789

Net

EARNINGS PER SHARE
The computation of earnings per share for the years
ended December 31, 2016, 2015 and 2014 are as
follow:

2015

171.577.953.118

Difference in fair valuation
1.397.150.531
of trade receivables
355.641.082 Interest income time deposit
285.750.200 Sales from production scrap
Interest income on demand
131.025.800
deposit
Provision for impairment
loss of receivables (2.121.780.824)
net (see Note 5)
(30.787.000)
Others - net

2014

70.023.808.516

58.094.529.129

Income for the year

200.000.000

181.506.849

50.000.000

Outstanding weighted
average number of
shares during the years
after considered
the retrospective effect of
stock split (see Note 15)

857,89

385,79

1.161,89

Earnings per shares

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014,
Perusahaan tidak memiliki efek berpotensi saham
biasa yang bersifat dilutif.
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As of December 31, 2016, 2015 and 2014, the
Company does not have any dilutive ordinary shares.
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22. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAKPIHAK BERELASI

22.

TRANSACTIONS AND
RELATED PARTIES

BALANCES

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan
transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan
pada tingkat harga dan persyaratan.

In the normal course of business, the Company has
transactions with related parties which are
conducted in certain prices and conditions.

Selama tahun 2016, 2015 dan 2014, jumlah
kompensasi kepada manajemen kunci yang
seluruhnya merupakan imbalan kerja jangka pendek
masing-masing adalah sebesar Rp 1.576.007.940,
Rp 1.314.577.710 dan Rp 926.738.910, atau masingmasing 15% dari jumlah beban yang terkait.

During 2016, 2015 and 2014 total compensation to
the key management which entirely represent shortterm
employee
benefits
amounted
to
Rp 1,576,007,940,
Rp
1,314,577,710
and
Rp 926,738,910, respectively or 15% per annum
from related expense, respectively.

Selain itu Perusahaan juga memperoleh pinjaman dari
pemegang saham dengan saldo sebagai berikut:

The Company also obtained loan from shareholders
with the following balance are as follows:

2016

2015

2014

Utang pemegang saham

Due to shareholders

Pemegang saham pada
tahun 2014 dan 2015
Ferriyady Hartadinata

-

5.460.802.150

5.460.802.150

Shareholder in 2014
and 2015
Ferriyady Hartadinata

Jumlah

-

5.460.802.150

5.460.802.150

Total

Persentase terhadap
Jumlah liabilitas

-

1,17 %

1,56 %

Percentage to
total liabilities

Utang pemegang saham diatas digunakan untuk
membiayai pembelian mesin-mesin produksi.
Pinjaman ini tidak dikenakan bunga, tanpa jaminan
dan
dapat
dibayarkan
sewaktu-waktu
(lihat Catatan 27c).

23.

WITH

INSTRUMEN KEUANGAN

Due to shareholder is used for the purchase of
machinery production. The loans is non-bearing
interest, unsecured and repayable on demand
(see Note 27c).

23.

FINANCIAL INSTRUMENTS

Selain dari piutang usaha dan utang bank jangka
panjang, seluruh jumlah tercatat aset dan liabilitas
keuangan yang diakui di dalam laporan posisi
keuangan 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah
mendekati nilai wajarnya karena merupakan
instrumen keuangan yang berjangka pendek.

Except for trade receivables and long-term bank loan
carrying amounts of all financial assets and
liabilities recognized in the statements of financial
position as of December 31, 2016, 2015 and 2014
approximate their fair values due to short-term
maturities of these financial instruments.

Jumlah tercatat utang bank jangka panjang diakui
berdasarkan arus kas masa depan yang didiskontokan
dengan tingkat bunga pasar yang mencerminkan
risiko kredit dengan mengacu pada instrumen
keuangan yang serupa. Dengan demikian jumlah
tercatat utang tersebut juga telah mendekati nilai
wajarnya.

The carrying amount of long-term bank loan are
recognized based on discounted future cash flow
using current market rates for similar financial
instrument which reflects its credit risk. Therefore,
the carrying amount of those financial instruments
also approximately their fair value.

Piutang usaha dinilai berdasarkan harga kuotasian di
pasar aktif emas (Level 1).

Trade receivable are measured based on quotation
price in active market of gold (Level 1).
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RISIKO

24.

FINANCIAL
RISK
MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES

Perusahaan memiliki beberapa eksposur risiko yang
timbul dari instrumen keuangan dalam bentuk risiko
kredit, risiko komoditas dan risiko likuiditas.
Kebijakan manajemen terhadap risiko keuangan
dimaksudkan guna meminimalisasi potensi dan
dampak keuangan merugikan yang mungkin timbul
dari risiko-risiko tersebut.

The Company, from its financial instruments, is
exposed on certain financial risks such as credit risk,
comodity risk and liquidity risk. Financial risk
management is designed to minimize the potential
and adverse financial effects which might arise from
such risks.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan
manajemen risiko keuangan Perusahaan:

The Company’s financial risk management objectives
and policies are summarized as follows:

a. Risiko Kredit

a.

Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak
dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen
keuangan atau kontrak pelanggan, yang
menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan
Perusahaan adalah untuk mencapai pertumbuhan
pendapatan
yang
berkelanjutan
dengan
meminimalkan kerugian yang timbul atas
eksposur peningkatan risiko kredit. Perusahaan
melakukan transaksi penjualan hanya dengan
pihak ketiga yang memiliki kredibilitas dan
terpercaya.

Credit risk is the risk that counterparty will not
meet its obligations under a financial instrument
or customer contract, leading to a financial loss.
The Company’s objective is to seek continual
revenue growth while minimizing losses incurred
due to increased credit risk exposure. The
Company trades only with recognized and
creditworthy third party.

Saldo kas dan bank ditempatkan pada lembaga
keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik
(lihat Catatan 4).

Cash on hand and in banks are placed with
financial institutions which are regulated and
reputable (see Note 4).

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah
sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset
keuangan di dalam laporan posisi keuangan,
yang meliputi kas dan setara kas dan seluruh
piutang (termasuk piutang pihak berelasi).
Perusahaan tidak memiliki jaminan secara
khusus atas aset keuangan tersebut.

The maximum exposure to credit risk is
represented by the carrying amount of each class
of financial assets in the statements of financial
position which comprise of cash and cash
equivalents, and all receivables (include due
from related parties). The Company does not
hold any collateral as security.

b. Risiko Komoditas

b.

Commodity Risk

Perusahaan menghadapi risiko harga komoditas
terutama sehubungan dengan pembelian bahan
baku utama seperti emas. Bahan baku emas
merupakan bahan baku utama yang akan diolah
menjadi perhiasan. Harga bahan baku tersebut
secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi harga
komoditas serta tingkat permintaan dan
penawaran di pasar.

The Company faces commodity price risk
primarily relates to the purchase of major raw
materials, such as gold. Gold is main raw
material to be processed into jewelry. The prices
of raw materials are directly affected by
commodity price fluctuations and the level of
demand and supply in the market.

Kebijakan Perusahaan untuk meminimalkan
risiko yang berasal dari fluktuasi harga emas
adalah dengan menjaga tingkat persediaan emas
untuk menjamin kelanjutan produksi.

The Company’s policy in order to minimize the
risks arise from the fluctuations in commodity
price is through maintaining the optimum
inventory level of gold to ensure the production
continuity.
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RISIKO

24. FINANCIAL
RISK
MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Komoditas (lanjutan)

b.

Commodity Risk (continued)

Pada tahun 2016, 2015 dan 2014, perubahan yang
mungkin terjadi dalam harga pasar emas masingmasing sebesar +/- 4,23%, +/- 3,42% dan +/15,02%. di mana variabel lain diasumsikan
konstan, maka laba tahun berjalan dan ekuitas
Perusahaan pada tanggal pelaporan tersebut akan
meningkat/(menurun) masing-masing sebesar +/Rp 20.882.675.584, +/- Rp 13.611.521.209 dan
+/- Rp 36.813.218.328. Analisis sensitivitas harga
emas tersebut didasarkan pada kemungkinan
perubahan yang rasional terhadap perubahan
harga emas yang bersangkutan.
c.

As of 2016, 2015 and 2014, possible changes
market price of gold amouned to +/- 4,23%, +/3,42% and +/- 15,02%, wherein other variables
are assumed to be constant, the Company’s
cuurent earnings and equity for the year at the
reporting
dated
wil
increase/(decrease)
amounted
to
Rp
20,882,675,584,
Rp13,611,521,209 and Rp36,813,218,328. The
analysis sensitivity of the gold price is based on
possibility of rational changes of related
changes of the gold price.

Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko di mana
Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam
memperoleh dana guna memenuhi komitmennya
atas instrumen keuangan.

Liquidity risk is the risk when the Company will
encounter difficulty in raising funds to meet its
commitments
associated
with
financial
instruments.

Pengelolaan terhadap risiko likuiditas dilakukan
dengan cara menjaga profil jatuh tempo antara
aset dan liabilitas keuangan, penerimaan tagihan
yang tepat waktu, manajemen kas yang mencakup
proyeksi dan realisasi arus kas hingga beberapa
tahun ke depan serta memastikan ketersediaan
pendanaan melalui komitmen fasilitas kredit.

Liquidity
risk
is
managed
through
maintaining/synchronizing the maturity profile
between financial assets and liabilities, on-time
receivable collection, cash management which
covers cash flows projection and realization in
the subsequent years and ensure the availability
of financing through committed credit facilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo
liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan
pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan
pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

The table below summarizes the maturity profile
of the Company’s financial liabilities based on
contractual undiscounted payments as of
December 31, 2016, 2015 and 2014.
2016

Kurang dari
1 tahun/Less
than 1 year
Utang bank jangka
pendek
Utang usaha
Beban masih harus
dibayar
Utang bank jangka
panjang
Jumlah

Lebih dari
2 tahun/
More than
2 years

1 - 2 tahun/
1 - 2 years

Bunga/
Interest

Jumlah Tercatat/
Carrying Amount

444.893.745.000
43.644.001

-

-

-

3.066.820.267

-

-

-

6.172.564.508

7.666.879.242

-

(1.651.443.750 )

454.176.773.776

7.666.879.242

-

(1.651.443.750 )
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Short-term bank
loan
Trade payable
Accrued
3.066.820.267
expenses
Long-term bank
12.188.000.000
loan

444.893.745.000
43.644.001

460.192.209.268

Total
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RISIKO

24. FINANCIAL
RISK
MANAGEMENT
OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)
2015

Kurang dari
1 tahun/Less
than 1 year
Utang bank jangka
pendek
Utang usaha
Beban masih harus
dibayar
Utang pemegang
saham
Utang bank jangka
panjang
Jumlah

Lebih dari
2 tahun/
More than
2 years

1 - 2 tahun/
1 - 2 years

Bunga/
Interest

Jumlah Tercatat/
Carrying Amount

414.893.745.000
55.137.600

-

-

-

1.293.728.273

-

-

-

5.460.802.150

-

-

-

6.084.034.242

12.168.068.485

2.993.891.023

(2.262.993.750 )

427.787.447.265

12.168.068.485

2.993.891.023

(2.262.993.750 )

Short-term bank
loan
Trade payable
Accrued
1.293.728.273
expenses
Due to
5.460.802.150 shareholder
Long-term bank
18.983.000.000
loan

414.893.745.000
55.137.600

440.686.413.023

Total

2014
Kurang dari
1 tahun/Less
than 1 year
Utang bank jangka
pendek
Utang usaha
Beban masih harus
dibayar
Utang pemegang
saham
Utang bank jangka
panjang
Jumlah

Lebih dari
2 tahun/
More than
2 years

1 - 2 tahun/
1 - 2 years

Bunga/
Interest

Jumlah Tercatat/
Carrying Amount

299.893.545.000
183.567.025

-

-

-

890.002.870

-

-

-

5.460.802.150

-

-

-

5.671.823.617

11.343.647.234

7.044.914.103

(1.000.384.954)

312.099.740.662

11.343.647.234

7.044.914.103

(1.000.384.954)
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Short-term bank
loan
Trade payable
Accrued
890.002.870
expenses
Due to
5.460.802.150 shareholder
Long-term bank
23.060.000.000
loan

299.893.545.000
183.567.025

329.487.917.045

Total
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INFORMASI SEGMEN

25. SEGMENT INFORMATION

Perusahaan menetapkan segmen berdasarkan unit
usahanya
secara
terpisah
guna
keperluan
pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber
daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi
berdasarkan laba atau rugi operasi dan diukur secara
konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan
keuangan.

The Company designs its segment based on results of
its business units separately for the purpose of making
decision regarding the resources allocation and
performance assessment. Segment performance is
evaluated based on operating profit or loss in
financial statements.

2016
Penjualan/ Sales
Toko/
Stores
Pendapatan dan
penjualan
Laba tahun berjalan

Grosir/
Wholeseller

Jumlah/
Total

198.397.784.051

1.995.309.754.048

2.193.707.538.099

Sales and revenue

20.278.805.032

182.509.245.288

202.788.050.320

Income for the year

Beban usaha yang tidak
dapat dialokasikan

(596.786.758)

Unallocated operating
expenses

Laba usaha

178.082.947.211

Beban keuangan

(50.807.670.239)

Laba sebelum pajak
penghasilan

127.275.276.972

Income before income
taxes

Beban pajak
penghasilan - neto

44.302.675.747

Income tax
expense - net

Laba tahun berjalan

171.577.952.719

Income for the year
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Income from operation
Finance cost
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25. SEGMENT INFORMATION (continued)
2015
Penjualan/ Sales

Toko/
Stores
Pendapatan dan
penjualan
Laba tahun berjalan

Grosir/
Wholeseller

Jumlah/
Total

132.558.588.511

1.601.020.391.754

1.733.578.980.265

Sales and revenue

22.009.512.851

135.426.201.389

157.435.714.240

Income for the year

Beban usaha yang tidak
dapat dialokasikan

(127.892.849)

Laba usaha

141.627.397.244

Beban keuangan

(48.449.330.004)

Laba sebelum pajak
penghasilan

93.178.067.240

Beban pajak
penghasilan - neto

(23.154.258.724)

Laba tahun berjalan

70.023.808.516

Unallocated operating
expenses
Income from operation
Finance cost
Income before income
taxes
Income tax
expense - net
Income for the year

2014
Penjualan/ Sales
Toko/
Stores
Pendapatan dan
penjualan
Laba tahun berjalan

Grosir/
Wholeseller

Jumlah/
Total

110.262.613.825

1.225.458.548.605

1.733.578.980.265

Sales and revenue

16.824.608.579

103.523.092.272

120.347.700.851

Income for the year

Beban usaha yang tidak
dapat dialokasikan

(125.906.296)

Laba usaha

108.223.563.522

Beban keuangan

(31.189.087.753)

Laba sebelum pajak
penghasilan

77.034.475.769

Beban pajak
penghasilan - neto

(18.939.946.440)

Laba tahun berjalan

58.094.529.329
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Unallocated operating
expenses
Income from operation
Finance cost
Income before income
taxes
Income tax
expense - net
Income for the year
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AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI
ARUS KAS

26. NON-CASH ACTIVITY

Informasi tambahan atas laporan arus kas sehubungan
dengan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas
untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 adalah sebagai berikut:
Penambahan modal saham
melalui:
Dividen saham
Konversi utang
pemegang saham
27.

PERISTIWA
PELAPORAN

SETELAH

Supplementary information to the statements of cash
flows relating to non-cash activities for the year
ended December 31, 2016 are as follows:

324.539.000.000
5.461.000.000
PERIODE

a. Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diadakan
pada tanggal 29 Desember 2016, yang kemudian
dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 3 dari Notaris Mayasari
Soegiharto, S.H., tanggal 9 Januari 2017, para
pemegang saham telah menyetujui pengalihan
2.000 saham Perusahaan yang dimiliki oleh Kang
Hartadinata kepada Fendy Wijaya. Sehubungan
dengan pengalihan tersebut, susunan pemegang
saham Perusahaan pada tanggal 29 Desember 2016
adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders
Ferriyady Hartadinata

Additional share capital
through:
Shares dividend
Conversion of
due to shareholder

27.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
a. Based on circular resolution outside of General
Shareholders Meeting (RUPS) on December 29,
2016, which then notarized by Deed of Resolution
Statement of Shareholders No. 3 of Mayasari
Soegiharto, S.H., dated January 9, 2017, the
shareholders has approved the transfer of 2,000
shares of the Company owned by Kang
Hartadinata to Fendy Wijaya. Pertinent to this
transfer, the composition of the shareholders of
the Company as of December 29, 2016 are as
follows:

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Number of Shares
Issued and Fully Paid
36.000

Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
90,00%

Jumlah/ Total
18.000.000.000

2.000

5,00%

1.000.000.000

2.000
40.000

5,00%
100,00%

1.000.000.000
20.000.000.000

Kang Hartadinata
Fendy Wijaya
Jumlah

Perubahan di atas telah diterima dan dicatat dalam
database sisminbakum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaNo.AHU00007342.AH.01.11.TAHUN
2017
tanggal
19 Januari 2017.
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The amendment has received and registered in the
sisminbakum database in the Ministry of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-00007342.AH.01.11.TAHUN 2017
dated January 19, 2017.
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PERIODE

b. Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar RUPS
yang diadakan pada tanggal 30 Desember 2016,
yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham No. 12 dari
Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal
19 Januari 2017, para pemegang saham telah
menyetujui pengalihan 36.000 saham dan 2.000
saham Perusahaan yang masing-masing dimiliki
oleh Ferriyady Hartadinata dan Kang Hartadinata
kepada PT Terang Anugrah Abadi. Sehubungan
dengan pengalihan tersebut, susunan pemegang
saham Perusahaan pada tanggal 30 Desember
2016 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham/ Shareholders
PT Terang Anugrah Abadi

27.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)
b. Based on circular resolution outside of RUPS
on December 30, 2016, which then notarized by
Deed of Resolution Statement of Shareholders
No. 12 of Mayasari Soegiharto, S.H., dated
January 19, 2017, the shareholders has
approved the transfer of 36,000 shares and
2,000 shares of the Company owned by
Ferriyady Hartadinata and Kang Hartadinata,
resepectively, to PT Terang Anugrah Abadi.
Pertinent to this transfer, the composition of the
shareholders of the Company as of December
30, 2016 are as follows:

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Number of Shares
Issued and Fully Paid
38.000

Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
95,00%

Jumlah/ Total
19.000.000.000

2.000
40.000

5,00%
100,00%

1.000.000.000
20.000.000.000

Fendy Wijaya
Jumlah

Perubahan di atas telah diterima dan dicatat dalam
database sisminbakum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0011392.AH.01.11.TAHUN
2017
tanggal
26 Januari 2017.
c. Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar RUPS
yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2016,
yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham No. 17 dari
Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal 27
Januari 2017, para pemegang saham telah
menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan
dari semula sebesar Rp 20.000.000.000 menjadi
sebesar Rp 25.461.000.000 yang seluruhnya
ditempatkan oleh PT Terang Anugerah Abadi
melalui konversi utang Perusahaan sebesar
Rp 5.460.802.150 dan setoran tunai sebesar
Rp 197.850. Sehubungan dengan peningkatan
tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan
pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai
berikut:
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The amendment has received and registered in
the sisminbakum database in the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-0011392.AH.01.11.TAHUN 2017
dated January 26, 2017.
c. Based on circular resolution outside of RUPS
on December 31, 2016, which then notarized by
Deed of Resolution Statement of Shareholders
No. 17 of Mayasari Soegiharto, S.H., dated
January 27, 2017, the shareholders has
approved the increase of the Company’s
authorised capital from Rp 20,000,000,000 to
Rp 25,461,000,000 which fully subscribed by PT
Terang Anugerah Abadi through debt
conversion of the Company and cash payment of
Rp 197,850. Pertinent to this increase, the
composition of the shareholders of the Company
as of December 31, 2016 are as follows:
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PERIODE

27.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Number of Shares
Issued and Fully Paid
48.922

Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
96,07%

Jumlah/ Total
25.461.000.000

2.000
50.922

3,93%
100,00%

1.000.000.000
26.461.000.000

Fendy Wijaya
Jumlah

Peningkatan modal di atas memperoleh
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat
Keputusan No. AHU-0002600.AH.01.02.TAHUN
2017 tanggal 31 Januari 2017.

The increase of share capital has been approved
by the Minister of Law and Human Rights of the
Republic of Indonesia in its Decision Letter
No. AHU-0002600.AH.01.02.TAHUN
2017
dated January 31, 2017.

d. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham No. 19 tanggal 31 Januari 2017
dari Mayasari Soegiharto, S.H., para pemegang
saham telah menyetujui atas penggunaan saldo
laba Perusahaan tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp
324.539.000.000 sebagai dividen saham.

d. Based on Notarial Deed of Resolution Statement
of Shareholders No. 19 dated January 31, 2017,
of Mayasari Soegiharto, S.H., the shareholders
has approved the usage of the Company’s
retained earning as of June 30, 2016 amounted
to Rp 324,539,000,000 as share dividends.

e. Berdasarkan keputusan sirkulasi di luar RUPS
yang diadakan pada tanggal 31 Desember 2016,
yang kemudian dinyatakan dalam Akta Pernyataan
Keputusan Para Pemegang Saham No. 19 dari
Notaris Mayasari Soegiharto, S.H., tanggal
31 Januari 2017, para pemegang saham telah
menyetujui antara lain:

e. Based on circular resolution outside of RUPS
on December 31, 2016, which then Notarized by
Deed of Resolution Statement of Shareholders
No. 19 of Mayasari Soegiharto, S.H., dated
January 31, 2017, the shareholders has
approved among others:

-

Peningkatan modal dasar Perusahaan dari
semula sebesar Rp 25.461.000.000 menjadi
sebesar Rp 350.000.000.000 yang seluruhnya
ditempatkan melalui pembagian dividen
saham sebesar Rp 324.539.000.000.

- The increase of the Company’s authorised
capital from Rp 25,461,000,000 to
Rp 350,000,000 which fully subscribed
through
share
dividend
of
Rp 324,539,000,000.

-

Perubahan nilai nominal per saham dari
semula sebesar Rp 500.000 menjadi sebesar
Rp 100.

- Change in the par value per share (stock
split) from Rp 500,000 to Rp 100.

Sehubungan dengan peningkatan dan perubahan
tersebut, susunan pemegang saham Perusahaan
pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai
berikut:

Pertinent to this increase and amendment, the
composition of the shareholders of the Company
as of December 31, 2016 are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders
PT Terang Anugrah Abadi

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor Penuh/
Number of Shares
Issued and Fully Paid
3.362.530.000

Persentase
Kepemilikan/
Percentage of
Ownership
96,07%

Jumlah/ Total
336.253.000.000

137.470.000
3.500.000.000

3,93%
100,00%

13.747.000.000
350.000.000.000

Fendy Wijaya
Jumlah
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27.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

Peningkatan modal dan perubahan di atas
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui
Surat
Keputusan
No.
AHU0002955.AH.01.02.TAHUN
2017
tanggal
3 Februari 2017.
f. Pada tanggal 14 Maret 2017, Perusahaan
melakukan
kerjasama
waralaba
dengan
pewaralaba untuk mengoperasikan jaringan toko
perhiasan emas dengan nama “ACC”, di mana
pewaralaba akan menggunakan merek dagang dan
sistem “ACC”. Perusahaan akan memberikan
bantuan seleksi dan pelatihan karyawan, suplai
produk, bimbingan operasional dan supervisi serta
konsultasi manajemen toko perhiasan emas.
Perjanjian kerjasama ini dapat diperbaharui atas
kesepakatan bersama.
Sebagai imbalannya, Perusahaan mendapat
penghasilan waralaba selama 5 (lima) tahun yang
dibayar setelah perjanjian disepakati dan royalty
fee yang dihitung sebesar 30% dari laba periode
berjalan dari pewaralaba setiap 6 (enam) bulan.
g. Berdasarkan Akta Notaris No. 36 tanggal
13 Maret 2017 oleh Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,
Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari
para pemegang saham untuk melakukan
perubahan Anggaran Dasar Perusahaan antara
lain:

The increase of share capital and the amendment
have been approved by the Minister of Law and
Human Rights of the Republic of Indonesia in its
Decision
Letter
No.
AHU0002955.AH.01.02.TAHUN
2017
dated
February 3, 2017.
f.

On March 14, 2017, the Company entered into
franchise cooperation with franchisee to operate
branch of jewelry stores under name “ACC”,
wherein franchisee will used trademark and
system by “ACC”. The Company will provided
selection and trainning employee, product
supply, operational consulting, supervison and
consulting of management jewelry gold stores.
These cooperation agreement may be renewal
by mutual agreement.
As the benefits, the Company receives income
from franchise for 5 (five) years which paid after
the agreement was approved and royalty fee
calculated by 30% of income for the period from
franchisor every 6 (six) month.

g. Baseg on Notarial deed No. 36 date March
2017 by Leolin Jayanti, S.H., M.Kn.,
Company has obtained approval from
shareholders to amended the Articles
Association of the Company among others:

13,
the
the
of

-

Peningkatan modal dasar Perusahaan dari
semula sebesar Rp 350.000.000.000 menjadi
sebesar Rp 1.400.000.000.000.

- The increase of the Company’s authorised
capital from Rp 350,000,000,000 to
Rp 1,400,000,000.

-

Perubahan susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perusahaan, termasuk pengankatan
Direktur dan Komisaris Independen.

- Changes in the composition of the Company’s
Boards of Commissioner and Directors,
including appointments of Directors and
Independent Commissioner.

-

Rencana Perusahaan untuk melakukan
Penawaran Umum Perdana serta mengubah
status Perusahaan dari perusahaan tertutup
menjadi perusahaan terbuka dan menyetujui
perubahan
nama
Perusahaan
menjadi
“PT Hartadinata Abadi Tbk”.

- The Company planning to an Intial Public
Offering and change the Company’s status
private Company to public listed Company
and approval changes the Company name to
“PT Hartadinata Abadi Tbk”.
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27.

EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

-

Pengeluaran saham portepel Perusahaan
sebanyak-banyaknya 1.500.000.000 saham
baru melalui Penawaran Umum Perdana
kepada masyarakat serta pelaksanaan program
Pengalokasian Saham kepada Karyawan
(ESA) dengan sebanyak-banyaknya 2% saham
dari jumlah saham ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana.

- The Company’s portofolio expenditure up to
1,500,000,000 new shares through the Initial
Public Offering to public and implementation
of the employee shares allocation program
with a maximum 2% shares of the total shares
offer in the Initial Public Offering.

-

Persetujuan atas perubahan seluruh Anggaran
Dasar Perusahaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan perubahan maksud dan tujuan Perusahaan
serta kegiatan usaha menjadi dalam bidang
pertambangan,
perdagangan
dan
pengangkutan.

- Approval of amendments the Company’s
Articles os Association in accordance with
laws and regulation of the Capital Market
and changes the Company’s purposes and
objective business activities into mining,
trading and transportation.

Perubahan di atas telah diterima dan dicatat dalam
database sisminbakum Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0006270.AH.01.02.TAHUN
2017
tanggal
14 Maret 2017.

The amendment has received and registered in
the sisminbakum database in the Ministry of Law
and Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-0006270.AH.01.02.TAHUN 2017 dated
March 14, 2017.

PENERBITAN
KEUANGAN

KEMBALI

LAPORAN

28.

REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tujuan penawaran umum perdana saham
Perusahaan dan sehubungan dengan hasil penelaahan
atas pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan
kembali laporan keuangan (yang sebelumnya telah
diterbitkan pada tanggal 13 Maret 2017) dengan
disertai beberapa perubahan dan penambahan
pengungkapan dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan, sebagai berikut: 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 17,
24 dan 27 atas laporan keuangan, dengan rincian
sebagai berikut:

For the purpose of the initial public offering of
the Company’s shares and pertinent to the review
result on registration statement from Indonesian
Financial Services Authority, the Company has
reissued these financial statements (which previously
issued on March 13, 2017) with several changes and
additional disclosures in Notes 2, 5, 8, 9, 11, 13, 15,
17, 24 and 27 to the financial statements, with the
detail are as follows:

-

- Notes 2, Additional reference PSAK which
underlying the accounting policy.
- Note 5, The establishment of allowance for
impairment loss, collectability of overdue
receivables and condition of recovery allowance
for impairment loss of receivables.
- Note 8, Fixed assets are temporarily suspended
which indicated as available for sales and the fair
value of fixed assets.
- Note 9, Total outstanding credit facilities of shortterm bank loan.
- Note 11, Total assets and liabilities of tax
amnesty.

-

-

Catatan 2, Penambahan referensi PSAK yang
mendasari ikhtisar kebijakan akuntansi.
Catatan 5, Pembentukan cadangan kerugian
penurunan nilai, kolektabilitas piutang yang telah
jatuh tempo dan kondisi terjadinya pemulihan
atas cadangan kerugian penurunan nilai piutang.
Catatan 8, Aset tetap dihentikan pengunaannya
sementara yang di indikasi sebagai tersedia untuk
dijual dan nilai wajar aset tetap.
Catatan 9, Jumlah saldo terutang fasilitas kredit
pada utang bank jangka pendek.
Catatan 11, Jumlah aset dan liabilitas
pengampunan pajak.
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Catatan 13, Pemenuhan rasio-rasio keungan.
Catatan 15, Perubahan pengungkapan susunan
pemegang saham Perusahaan.
Catatan 17, Upaya terhadap ketergantungan
pemasok tunggal.
Catatan 24, Analisis sensitivitas risiko pasar atas
harga komoditas.
Catatan 27, Pembaharuan terkait peristiwa
setelah periode pelaporan.

AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN
DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU

REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS
- Note 13, The fulfillment of financial ratios.
- Note 15, Changes in disclosure of the Company’s
shareholders.
- Note 17, The efforts of single supplier dependency.
- Note 24, Sensitivity analysis of market risk to
comodity prices.
- Note 27, Updating related events after the
reporting period..

29.

AMENDMENTS, ANNUAL IMPROVEMENT
AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS

DSAK-IAI telah mengesahkan amandemen dan
penyesuaian tahunan terhadap beberapa standar
akuntansi keuangan dan juga menerbitkan beberapa
standar akuntansi keuangan baru yang berlaku efektif
untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau
setelah tanggal:

DSAK-IAI has approved the amendments and annual
improvements on several financial accounting
standards and also the issuance of several new
financial accounting standards which will be effective
for annual periods beginning on or after:

1 Januari 2017*)

January 1, 2017*)

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Amandemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan
Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
ISAK No. 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup
PSAK No. 13: Properti Investasi
PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016): Laporan
Keuangan Interim
PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016): Imbalan
Kerja
PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016): Aset Tidak
Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi
yang Dihentikan
PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016): Instrumen
Keuangan: Pengungkapan

2.
3.
4.
5.
6.

Amendments to PSAK No. 1: Presentation of
Financial Statements - Disclosure Initiative
ISAK No. 31: Interpretation for the Scope of
PSAK No. 13: Investment Property
PSAK No. 3 (Improvement 2016): Interim
Financial Reporting
PSAK No. 24 (Improvement 2016): Employee
Benefits
PSAK No. 58 (Improvement 2016): Non-current
Assets Held for Sale and Discontinued
Operations
PSAK No. 60 (Improvement 2016): Financial
Instrument: Disclosure

1 Januari 2018*)

January 1, 2018*)

1.

1.

2.
3.
4.

*)

Amandemen PSAK No. 16: Aset Tetap tentang
Agrikultur: Tanaman Produktif
PSAK No. 69: Agrikultur
Amandemen PSAK No. 2: Laporan Arus Kas
tentang Prakarsa Pengungkapan
Amandemen PSAK No. 46: Pajak Penghasilan
tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk
Rugi yang Belum Direalisasi

2.
3.
4.

*)

Penerapan dini diperkenankan
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Amendments to PSAK No. 16: Fixed Assets Agriculture: Bearer Plants
PSAK No. 69: Agriculture
Amandments to PSAK No. 2: Statement of Cash
Flows - Disclosure Initiative
Amandments PSAK No. 46: Income Tax for
Recognition of Deferred Tax Assets for
Unrealised Losses

Early adoption is permitted
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AMANDEMEN, PENYESUAIAN TAHUNAN
DAN PENERBITAN STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN BARU (lanjutan)
Manajemen masih mengevaluasi dan belum dapat
mengetahui ataupun mengestimasi dampak yang
mungkin timbul terkait dengan amandemen,
penyesuaian tahunan dan penerbitan standar
akuntansi keuangan baru di atas terhadap laporan
keuangan Perusahaan secara keseluruhan.
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29.

AMENDMENTS, ANNUAL IMPROVEMENT
AND ISSUANCE OF NEW FINANCIAL
ACCOUNTING STANDARDS (continued)
Management is still evaluating and not yet able to
define or estimate the effects that might arise due to
the amendments, annual improvements and issuance
of new financial accounting standards as mentioned
above to the financial statements of the Company as a
whole.

