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PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham, yang
ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”), dimana sebanyak 18.000.000 (delapan belas juta) lembar saham biasa atas nama atau sebesar 3% (tiga persen) dari
Saham Yang Ditawarkan, dialokasikan dalam rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan dengan Harga Penawaran Rp370,- (tiga
ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara
keseluruhan adalah sebesar Rp222.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milliar Rupiah). Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Penerbitan seluruh Saham Baru tersebut telah disetujui para pemegang saham Perseroan sebagaimana terdapat pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa No.91 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn,. Notaris di Jakarta Selatan.
Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai
dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA
BAB VI DALAM PROSPEKTUS.
KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN; KETIADAAN PASAR UNTUK SAHAM PERSEROAN
DAPAT BERKONTRIBUSI PADA KURANGNYA LIKUIDITAS. DENGAN TERCATATNYA SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK, TIDAK ADA KEPASTIAN BAHWA PASAR
UNTUK SAHAM PERSEROAN DAPAT LIKUID, HAL INI TERGANTUNG PADA KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAN GLOBAL SELAIN DARI KINERJA KEUANGAN
PERSEROAN.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA
ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS
PENJAMIN EMISI EFEK

PT Corpus Sekuritas Indonesia, PT Evergreen Sekuritas Indonesia, PT Jasa Utama Capital Sekuritas,
PT Inti Fikasa Sekuritas, PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk., PT Panin Sekuritas Tbk.,
PT Phillip Sekuritas Indonesia, PT Profindo Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia.
Para Penjamin Emisi Efek menjamin secara kesanggupan penuh (Full Commitment)
Saham Yang Ditawarkan Ini Seluruhnya Akan Dicatatkan Pada PT Bursa Efek Indonesia
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2019

PT Envy Technologies Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan
Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ini kepada Otoritas Jasa Keuangan
(“OJK”) di Jakarta dengan surat No.B.019/SPPOJK/DIR-ET/IV/2019 tertanggal 11 April 2019 sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 (selanjutnya
disebut “UUPM”) dan peraturan pelaksanaannya.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas
data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam
Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau
pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu
dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa
Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Envy Technologies
Indonesia Tbk. No. S-03005/BEI.PP1/05-2019 tanggal 29 Mei 2019, apabila seluruh ketentuan yang diatur dalam
Peraturan BEI dipenuhi. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini
batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM
dan peraturan pelaksanaannya.
PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN
YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA
DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM,
KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN
MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, PERATURAN-PERATURAN SERTA KETENTUANKETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK
TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
“Afiliasi”

:

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

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

(b)

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

(c)

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

(d)

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

(e)

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

(f)

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

”BAE”

:

berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan
Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang
berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Sinartama Gunita.

“Bank Kustodian”

:

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

“Bank Penerima”

:

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

“Bapepam & LK”

:

berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
606/KMK.01/2005, tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima)
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh)
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Sesuai Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan, sejak tanggal 31-12-2012 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
belas), fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor
Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

“BEI”

:

berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia.

“Bursa Efek”

:

berarti Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM,
dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan
di Jakarta.
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“Daftar Pemegang
Saham”

:

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

“DPPS”

:

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

“Efek”

:

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

Program Employee
Stock Allocation atau
“Program ESA”

:

berarti Employee Stock Allocation yaitu Alokasi saham kepada karyawan oleh
Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 18.000.000
(delapan belas juta) lembar atau sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga) persen dari
jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.B.009/SKD/ESA/DIR-ET/IV/2019 tanggal
1 April 2019.

“FKPS”

:

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

“FPPS”

:

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

“Harga Penawaran”

:

berarti harga atas tiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum.

“Hari Bank”

berarti hari kerja bank, yaitu hari pada saat mana Kantor Pusat Bank Indonesia
di Jakarta menyelenggarakan kliring antar bank.

“Hari Bursa”

:

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

“Hari Kalender”

:

berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa
kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktuwaktu 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”
“Konfirmasi Tertulis”

:

berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari
libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia
dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan
iv

Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
“KSEI”

:

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

“Manajer Penjatahan”

:

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

“Masa Penawaran”

:

berarti jangka waktu pelaksanaan penawaran umum yang berlangsung pada
tanggal 1 dan 2 Juli 2019.

“OJK”

:

berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan,
pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa
Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun
2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal
31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri
Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

“Pasar Perdana”

:

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

“Pemegang Rekening”

:

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

“Pemegang Saham”

:

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

“Pemerintah”

:

berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.

“Penawaran Awal”

:

berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan
menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui
minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga
penawaran efek.

“Penawaran Umum”

:

berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual
efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM No.8
Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.

“Penjamin Emisi Efek”

:

berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan
penawaran umum bagi kepentingan Perseroan dengan atau tanpa kewajiban
untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
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“Penjamin Pelaksana
Emisi Efek”

:

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

“Penitipan Kolektif”

:

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

Peraturan No. IX.A.2

:

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

Peraturan No. IX.A.7

:

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

Peraturan No. IX.J.1

:

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

Peraturan
No.32/POJK.04/2014

:

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 diundangkan
pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 diundangkan pada
tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Peraturan
No.33/POJK.04/2014

:

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 diundangkan
pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
atau Perusahaan Publik.

Peraturan
No.34/POJK.04/2014

:

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 diundangkan
pada tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi
Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan
No.30/POJK.04/2015

:

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 diundangkan
pada tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Hasil Penawaran Umum.

Peraturan
No.7/POJK.04/2017

:

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 diundangkan
pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam
Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.

Peraturan
No.8/POJK.04/2017

:

Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2017 diundangkan
pada tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus
Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.

Dan Peraturan
No.10/POJK.04/2017
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Peraturan
No.23/POJK.04/2017

:

berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2017 diundangkan
pada tanggal 21 Juni 2017 tentang prospektus awal dan info memo.

“Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek (PPEE)”

:

berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No.
115 tanggal 22 Maret 2019, diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian
Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 78
tanggal 24 Juni 2019 yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H,
M.Kn,. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan para Penjamin Emisi Efek, mengenai penjaminan dalam rangka
Penawaran Umum Perdana di Indonesia.

“Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Efek
(PPAS)”

:

berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum
Perseroan No. 116 tanggal 22 Maret 2019 diubah dengan Akta Perubahan I
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan No. 79 tanggal 24 Juni
2019 yang keduanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn,. Notaris di
Jakarta, antara Perseroan dengan PT. Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi
Efek.

“Pernyataan Efektif”

:

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

“Perseroan”

:

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

“Perusahaan Anak”

:

berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan
keuangan Perseroan.

“Prospektus”

:

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

“Prospektus Awal”

:

berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Pernyataan
Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga
Penawaran Efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal
lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat
ditentukan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
23/POJK.04/2017.

“Rekening Efek”

:

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

:

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

“RUPS”

:

berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan Terbuka yang
mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Perseroan
Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka.

“RUPSLB”

:

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

“Saham atau Saham
Biasa Atas Nama”

:

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

“Saham Yang
Ditawarkan”

:

berarti saham yang berasal dari portepel dalam sebesar 600.000.000 (enam
ratus juta) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal nominal Rp 100
(seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang
selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

“SDM”

:

berarti Sumber Daya Manusia.

“Tanggal Pembayaran”

:

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

“Tanggal Pencatatan”

:

berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa.

“Tanggal Pengembalian”

:

berarti tanggal untuk pengembalian uang oleh Penjamin Emisi Efek kepada para
pemesan yang pemesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan
atau dalam hal Penawaran Umum dibatalkan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja
setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan.

“Tanggal Penjatahan”

:

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

“UUPM”

:

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

“UUPT”

:

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

: PT Envy Technologies Indonesia Tbk
: PT Envy Manajemen Konsultansi
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RINGKASAN PROSPEKTUS
Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci,
termasuk laporan keuangan dancatatan atas laporan keuangan terkait, serta faktor risiko, 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.
1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
PT Envy Technologies Indonesia Tbk (dahulu PT Scan Nusantara) (“Perseroan”) didirikan pada tahun 2004
berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 65 tanggal 27 September 2004, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja,
S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:
C-28995 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada
Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan Nomor: 135/BH.09.03/I/2005 tanggal 14 Januari 2005,
serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 11 tanggal 08 Februari 2005, Tambahan
Berita Negara Nomor: 1308/2005 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).
Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, dalam rangka penawaran Umum, Perseroan telah
mengubah Anggaran Dasar dari Akta No.8 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Perubahan status Perseroan menjadi
Perusahaan Terbuka kemudian berdasarkan Akta No. 61 tanggal 26 Februari 2019 Perseroan telah mengubah
kembali status Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, kemudian terakhir diubah dengan Akta
Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 91 tanggal 22 Maret 2019, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Nomor: AHU-0016297.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019. Semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah
menyetujui: (i) perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehingga nama
perseroan menjadi PT Envy Technologies Indonesia Tbk, serta (ii) Pengeluaran saham baru dalam simpanan
Perseroan sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat
untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia; (iii) Pelaksanaan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee
Stock Allocation/ESA), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga persen) dari seluruh saham baru yang
akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Pasar
Modal dan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan, serta peraturan perundangundangan yang berlaku; (iv) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan ketentuanketentuan/syarat-syarat dalam rangka program ESA termasuk menentukan tahapan dan tata cara pengalokasian
saham yang mana penetapan tersebut denagn persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar modal dan Bursa
Efek; (v) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagai hasil Pelaksanaan Program ESA, dengan jumlah
sebanyak-banyaknya 3,00% (tiga persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada Masyarakat
melalui Penawaran Umum Saham Perdana; dan (vi) memberikan kuasa kepada Dewan Komisari dan Direksi
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham
Perdana Perseroan, termasuk tertapi tidak terbatas pada menetapkan harga penawaran dengan persetujuan
Dewan Komisaris, menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan Dewan Komisaris,
menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Uumum, menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI dan mencatatkan seluruh saham
Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia; (vii) memberikan kuasa dan
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wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum Saham Perdana selesai
dilaksanakan; dan (viii) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka
menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan a) Peraturan Bapepam Nomor IX.J1 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 Mei 2008; b)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka; dan c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2.

KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN
Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa perdagangan dan teknologi informasi.
Kegiatan Operasional
Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, kegiatan usaha
tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Sistem Integrasi Informatika.
b. Sistem Integrasi Telekomunikasi.
c. Keamanan Informasi Digital.
a.

Sistem Integrasi Informatika
Sistem Implementor
Dalam Industri Teknologi Informasi, implementasi mengacu pada proses pasca-penjualan yaitu
membimbing klien untuk menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dibeli. Ini termasuk
analisis kebutuhan, analisis ruang lingkup, kustomisasi, integrasi sistem, kebijakan pengguna, pelatihan
pengguna dan pengiriman. Implementasi Software melibatkan beberapa profesional seperti analis bisnis,
analis teknis, solusi arsitek, dan manajer proyek.
Agar implementasi sistem berhasil, sejumlah besar tugas-tugas yang saling terkait perlu dilakukan dalam
urutan yang tepat. Dengan sumber daya Perseroan yang profesional dan berpengalaman disertai
metodologi yang tepat, membuat Perseroan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Perseroan selalu
mengantisipasi penyebab sejumlah kegagalan biasanya karena perencanaan yang buruk dan tidak
memadainya resourcing sehingga menyebabkan masalah dalam pelaksanaan proyek.
Penyebab lain yang mungkin dapat muncul adalah masalah budaya setempat serta kurangnya konsultasi
dan komunikasi dua arah yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam implementasi biasanya
kami selalu membuat kesepakatan masing-masing pihak harus menunjuk seseorang sebagai penanggung
jawab (PIC).
-

Sistem Integrator
Sistem Integrator adalah individu atau organisasi yang mengimplementasikan aplikasi TI yang luas dan
komplek dalam sebuah organisasi, tugasnya adalah secara profesional mengatur siklus penyebaran solusi
operasional TI yang kompleks. Penyebaran itu dapat terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras,
jaringan dan instalasi hybrid IT.
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Sebagai Sistem integrator tugas Perseroan adalah mengidentifikasi, menganalisis, merancang dan
menyebarkan solusi TI yang kompleks, termasuk didalamnya isu-isu yang telah dirancang untuk
kebutuhan fungsional dan non-fungsional utama menjadi solusi IT yang optimal. Untuk itu Perseroan
juga harus mengetahui aplikasi vendor perangkat lunak yang telah digunakan jika ada dan proses bisnis
nya untuk mencapai efisiensi yang diperlukan dari solusi yang kami berikan.
b. Sistem Integrasi Telekomunikasi
Pertumbuhan bisnis Sistem Integrasi Telekomunikasi saat ini mengikuti arus perkembangan industri
mengarah pada revolusi digital, infrastruktur sebagai penyangga utama ekosistem digital tak boleh
ditinggalkan. Perusahaan telekomunikasi juga harus memutuskan arah bisnisnya akan ke mana. Industri
telekomunikasi sebagai pemilik dan penyedia infrastruktur perlu diperhatikan kalau jaringan mati, maka
digital mati juga. Infrastruktur merupakan pilar penting dari bisnis digital, meskipun fokusnya dibagi pada
aspek lain misalnya aplikasi atau teknologi finansial. Industri juga harus berubah secara bisnis, tak lagi
sekadar hanya pipa. Akan tetapi, operator berbeda-beda terkait keputusan akan ekspansi ke bidang yang
mana. Ada operator yang memfokuskan di pipa aja, selain voice dan SMS tapi juga ada fiber optic, yang
merupakan infrastruktur juga. Ada juga yang menganggap bila hanya fokus di infrastruktur akan berat,
sehingga terjun di fintech pembayaran, e-commerce menjadi opsi bisnis tambahan.
c.

Keamanan Informasi Digital
Managed Security Services Provider (“MSSP”) or IT Security (“Keamanan Informasi Digital”). Perseroan
menyediakan layanan dan solusi konsultasi keamanan informasi skala perusahaan, seperti manajemen risiko,
keamanan informasi, manajemen pusat data, perencanaan kesinambungan bisnis, respons insiden, eforensik, keamanan yang dikelola perusahaan, pengembangan kebijakan, kepatuhan, uji penetrasi, dan
pelatihan TI.
Perseroan menjalankan suatu Pusat Operasi Keamanan Informasi (Security Operation Center ("SOC")) yang
terletak di kantor pusat Perseroan, yang diperkuat kehadirannya di industri ini. Tujuan utama SOC adalah
terus memantau dan meningkatkan postur keamanan organisasi sambil mencegah, memperingatkan, dan
menganalisis. Deteksi dari setiap pelanggaran keamanan siber dimungkinkan dengan bantuan proses yang
dibuat khusus dan standar prosedur dan tentu saja dengan teknologi terkini, dan sampai taraf tertentu,
forensik dan pembuatan profil dapat dilakukan. SOC secara strategis bergantung dan dianggap sebagai aset
penting oleh organisasi yang memungkinkannya berfungsi dengan benar.
Produk jasa MSSP dan Keamanan Informasi Digital (IT Security)
-

Produk Managed Security Services (“MSS”)
Perseroan menawarkan pengawasan jaringan real-time 24 x 7 real-time untuk meminimalkan risiko
keamanan informasi dan Perseroan menyediakan manajemen dan pemantauan lalu lintas jaringan untuk
mengidentifikasi ancaman di dalam dan di luar jaringan pelanggan. Perseroan memberikan identifikasi
dan analisis real-time yang komprehensif dan real-time yang memerlukan tindakan segera, sehingga
mencegah down-time yang mahal dan potensi kehilangan pendapatan bagi pelanggan.

-

Produk Security Posture Assessment (“SPA”)
Produk jasa Perseroan untuk SPA dimaksudkan untuk menetapkan keamanan dasar jaringan dan sistem
saat ini dengan menemukan kerentanan dan kelemahan yang diketahui, dengan tujuan memberikan
peningkatan tambahan untuk mengencangkan keamanan jaringan dan sistem.

-

Produk PCI DSS Compliance Services
Dengan berlakunya peraturan dan standar yang menekankan pada pentingnya tata kelola perusahaan,
tata kelola TI, standar pelaporan dan kerangka keuangan, keamanan informasi pribadi sangat penting
untuk pengembangan lingkungan bisnis saat ini. Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)
adalah kolaborasi dari perusahaan pengolah kartu kredit utama seperti VISA, MasterCard dan American
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Express yang menyediakan platform bagi organisasi untuk mengurangi penipuan kartu kredit, cracking
dan berbagai kerentanan dan ancaman keamanan lainnya.
-

Produk Shared Security Services (“S3”)
Jasa S3 yang ditawarkan Perseroan adalah membuat sebuah platform layanan keamanan web terpusat.
Layanan Identitas Infrastruktur/ Identity Services Infrastructure (ISI) dengan roaming digital terpusat (Soft
Certificates), menstandarisasi manajemen kunci untuk beberapa aplikasi yang ada, dan memungkinkan
pengguna untuk mengakses sertifikat / kunci privat mereka dari mana saja, kapan saja dengan aman. S3
menyediakan Multi-Autentikasi dengan mendukung berbagai jenis metode autentikasi yang sesuai
dengan kebutuhan tingkat keamanan pelanggan dan batasan perusahaan, dan transaksi terjamin.

-

Produk Pelatihan Keamanan Informasi Digital (IT Security Training)
Keamanan adalah bidang yang terus berubah, dan Perseroan tidak hanya menawarkan serangkaian
program pelatihan yang luas, tetapi juga kompetensi keamanan dan rencana pelatihan keamanan, yang
memungkinkan pelanggan Perseroan secara proaktif memastikan bahwa kompetensi keamanan yang
diperlukan hadir dan dipelihara.

Prospek Usaha
Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri. Sektor Industri diharapkan bisa
menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Untuk
mencapai keberhasilan berbisnis di era digital, dibutuhkan ekosistem dan komunikasi yang terbentuk secara baik
oleh para pelaku bisnis, sehingga tercapai ekosistem yang kuat dan saling menguntungkan.
Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi, namun belum
memanfaatkannya secara optimal. Terlebih dalam produktivitas yang dapat mengembangkan ekonomi digital di
Indonesia. Revolusi Industri ini akan lebih menguntungkan para pelaku bisnis, khususnya dari sisi efisiensi biaya
operasional serta mengurangi potensi Human Error. Dalam menghadapi Revolusi Industri harus terlebih dahulu
memahami pasar dan memetakan karakteristik dari 'the underserved market' alias pasar yang belum terlayani
dengan baik oleh pemanfaatan teknologi. Inklusi finansial yang masih relatif rendah di Indonesia menggambarkan
besarnya potensi yang belum tergali, sementara layanan yang terbatas dan pemanfaatan layanan yang ada belum
maksimal.
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya perkembangan/ kemajuan
teknologi, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha untuk memastikan Perseroan relevan dan
berkelanjutan (continuity):
Secara umum, Perseroan akan meneruskan dan menguatkan 3 (tiga) pilar bisnis yang ada dengan strategi usaha
berikut:
-

Mengerjakan proyek jangka panjang atau proyek konsesi;
Mengerjakan proyek maintenance;
Mengerjakan proyek berbasis mass market;
Mengerjakan proyek yg mendapat margin yg besar;
Mengerjakan proyek yg menghasilkan Recurring Income (pendapatan berkelanjutan).

Untuk memastikan bahwa Perseroan tetap relevan dan ikut andil dalam kemajuan teknologi yang pesat,
Perseroan telah menyiapkan hal tersebut dan/ atau telah berinvestasi dalam bentuk bisnis yg berbasis mass
market atau new millenials bisnis. Bisnis tersebut adalah:
a.
b.
c.

Goldust
UNITY ALLIANCE
KO-IN (smart retails)

Perseroan meyakini akan semakin tumbuh pesatnya kebutuhan atas layanan jasa Teknologi Informasi dari para
pelaku bisnis, sehingga prospek kegiatan usaha Teknologi Informasi memiliki potensi yang amat baik dan
berkelanjutan bagi Perseroan.
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3.

PENAWARAN UMUM
Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan :
1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Saham biasa atas nama atau
sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari total modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan.
2. Nilai Nominal
: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
3. Harga Penawaran
: sebesar Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham
4. Jumlah Saham Yang Dicatatkan
: Sebanyak 1.800.000.000 (satu milliar delapan ratus juta) Saham
5. Nilai Penawaran Umum
: Sebesar Rp222.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milliar Rupiah)

4.

RENCANA PENGGUNAAN DANA
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi
saham akan dipergunakan sebagai berikut:
• Sebesar 31,40% (tiga puluh satu koma empat nol persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi informatika.
• Sebesar 24,56% (dua puluh empat koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi telekomunikasi.
• Sebesar 2,11% (dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk Penelitian dan pengembangan
diantaranya untuk Future Product Development dan Existing Product Development:
• Sebesar Rp48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar Rupiah) atau sebesar 22,84% (dua puluh dua koma
delapan empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan
• Sisanya sebesar 19,09% (sembilan belas koma nol sembilan persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal
kerja antara lain: gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya-biaya umum dan administrasi.

5.

STRUKTUR PERMODALAN
Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.56 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di
hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui
penjualan saham Perseroan, yang masing-masing dimiliki oleh:
a. Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi sebanyak 34.189.010 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan
ribu sepuluh) saham kepada PT Envy Manajemen Konsultansi, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Maret 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
dan
b. Scan Associates Berhad sebanyak 4.808.680 (empat juta delapan ratus delapan ribu enam ratus delapan
puluh) saham kepada PT Envy Manajemen Konsultansi, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan perjanjian
Jual Beli Saham tertanggal 11 Maret 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.
Dengan adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp)
4.800.000.000
480.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Jonathan Tan Kwan Nyan
1.
PT Envy Manajemen Konsultansi
2.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
3.
Hazmi Bin Hussain
4.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

720.000.000
459.000.000
13.791.780
7.208.220
1.200.000.000
3.600.000.000
xiv

72.000.231.000
45.900.000.000
1.379.178.000
720.822.000
120.000.000.000
360.000.000.000

(%)

60,00
38,25
1,15
0,60
100,00

6.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016,
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang ditandatangani oleh
Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya
tertanggal 13 Juni 2019.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan

2018

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Uang muka dan beban dibayar di muka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
uang muka investasi
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp3.833.007.428,- pada tanggal 31 Desember
2018, Rp1.799.022.184,- pada tanggal 31 Desember 2017,
dan Rp1.679.490.117,- pada tanggal 31 Desember 2016
Aset pajak tangguhan
Uang jaminan
Jumlah
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)-NETO
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Utang pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Jumlah liabilitas jangka pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang lain-lain jangka panjang
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Jumlah liabilitas jangka panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal
31 Desember 2018, Rp9.188 per saham pada tanggal 31
Desember 2017 dan 2016
Modal dasar - 4.800.000.000 lembar saham pada tanggal 31
Desember 2018, 2.611.616 lembar saham pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.200.000.000
lembar saham pada tanggal 31 Desember 2018,
2.611.616 lembar saham pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016
Tambahan modal disetor
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31 Desember
2017

2016

44.752.309.582
56.437.438.370
1.244.508.110
38.916.139.200
141.350.395.262

5.548.060.517
244.694.776
2.046.405.600
2.049.189
7.841.210.082

330.728.064
794.661.916
76.673.604
1.202.063.584

1.500.000.000

-

-

27.131.826.939
82.775.563
581.996.800
29.296.599.302
170.646.994.564

819.986.950
289.351.446
86.236.400
1.195.574.796
9.036.784.878

1.160.874.261
253.276.064
86.236.400
1.500.386.725
2.702.450.309

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778
9.874.689.594

6.491.276
26.393.520
993.103.774
642.760.610

14.385.867
54.150.500
186.452.280
337.202.859

124.906.586
59.545.663.239

42.322.093
1.711.071.273

181.983.500
774.175.006

493.672.260
6.479.718.475
331.102.252
7.304.492.987
66.850.156.226

173.887.210
6.479.718.475
1.157.405.785
7.811.011.470
9.522.082.743

1.013.104.256
1.013.104.256
1.787.279.262

120.000.000.000
761.564.280

23.995.527.808
0

23.995.527.808
-

Defisit
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) NETO

(16.964.725.942)
103.796.838.338

(24.480.825.673
)
(485.297.865)

(23.080.356.761)
915.171.047

170.646.994.564

9.036.784.878

2.702.450.309

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan
PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR
Beban usaha
LABA (RUGI) USAHA
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Jasa catering - bersih
Lain-lain - bersih
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode
berikutnya:
Imbalan kerja
Manfaat pajak penghasilan terkait
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

2018
80.351.640.464
64.396.731.930
15.954.908.534
11.117.730.678
4.837.177.856
3.169.069.625
999.423.207

2017
3.182.372.134
1.845.708.508
1.336.663.626
4.783.009.238
(3.446.345.612)
4.278.781
2.045.498.163
(56.205.462)

31 Desember
2016
3.761.055.641
1.086.802.326
2.674.253.315
3.864.226.388
(1.189.973.073)
(1.210.702)
457.893.709
(3.787.856)

9.005.670.688

(1.452.774.130)

(737.077.922)

(2.252.941.500)
35.910.724
6.788.639.912

40.132.841
(1.412.641.289)

125.669.715
(611.408.207)

969.946.426
(242.486.607)
7.516.099.731

16.229.836
(4.057.459)
(1.400.468.912)

118.950.808
(29.737.702)
(522.195.101)

RASIO KEUANGAN
Rasio

2018
3,98%
6,54%
8,45%
237,38%
64,40%
39,17%

Return On Asset
Return On Equity
Profit Margin
Current Ratio
Debt To Equity Ratio
Debt To Asset Ratio
7.

31 Desember
2017
(15,63)%
291,09%
(44,39)%
458,26%
(1.962,11)%
105,37%

2016
(22,62)%
(66,81)%
(16,26)%
155,27%
195,29%
66,14%

FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan
usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
A. Adapun Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan Adalah
Sebagai Berikut:
- Risiko Perkembangan Teknologi

xvi

B. Adapun Risiko-Risiko Usaha Yang Bersifat Material Yang Langsung Maupun Tidak Langsung Dapat
Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan Adalah Sebagai Berikut:
- Risiko Tingkat Persaingan Usaha
- Risiko investasi atau aksi korporasi
- Risiko kegagalan Emiten memenuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dalam industrinya
- Risiko kelangkaan sumber daya
- Risiko Keterlambatan atas penyelesaian Projek
- Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha
C.

Adapun Risiko-Risiko Umum Adalah Sebagai Berikut:
- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko perubahan kurs valuta asing
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko kebijakan pemerintah

D. Risiko Yang Berkaitan Dengan Investasi Di Saham Perseroan
- Kondisi pasar modal Indonesia dapat mempengaruhi harga atau likuiditas saham Perseroan;
- ketiadaan pasar untuk saham Perseroan dapat berkontribusi pada kurangnya likuiditas.
- Fluktuasi harga saham Perseroan
- Risiko Perseroan tidak dapat membagikan dividen
8.

KEBIJAKAN DIVIDEN
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian
dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif dan
setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini
mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
d. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih
konsolidasian (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non
pengendali) Perseroan tahun buku 2020.
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I.

PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta)
lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana, yang merupakan saham baru dan
dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal nominal Rp 100 (seratus Rupiah) setiap saham,
yang ditawarkan kepada masyarakat (”Saham Yang Ditawarkan”), dimana sebanyak 18.000.000 (delapan belas
juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak 3% (tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan
dalam rangka program Employee Stock Allocation (“ESA”). Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan
dengan Harga Penawaran Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh
pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (”FPPS”). Nilai dari Penawaran Umum secara
keseluruhan adalah sebesar Rp222.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milliar Rupiah).
Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan program ESA dalam Penawaran Umum Saham
Perdana ini, persentase kepemilikan Masyarakat akan menjadi sebanyak 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga
persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Saham
Perdana dan Program ESA.
Saham biasa atas nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham baru yang berasal dari portepel
Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal
dengan Saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk
antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham,
hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK
Kegiatan Usaha Utama
Bergerak dalam bidang usaha Jasa dan Perdagangan Teknologi Informasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat
Menara Rajawali lt.23
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp: +6221 576 1435
Fax: +6221 5761435
Website: www.envytech.co.id
Email: corsec@envytech.co.id

Kantor Proyek
Jl. Bangka II No.11 B
Pela Mampang, Mampang Prapatan
Jakarta Selatan
Telp : +6221 7179 0241

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. RISIKO USAHA
PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB IV DALAM PROSPEKTUS.
MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS MAKA
TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN EFEK YANG DITAWARKAN MENJADI TERBATAS ATAU SAHAM –
SAHAM TERSEBUT MENJADI KURANG LIKUID.
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Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan
berdasarkan Akta Perseroan No. 56/2019 adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
4.800.000.000
480.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Jonathan Tan Kwan Nyan
1.
PT Envy Manajemen Konsultansi
2.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
3.
Hazmi Bin Hussain
4.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

720.000.000
459.000.000
13.791.780
7.208.220
1.200.000.000
3.600.000.000

72.000.000.000
45.900.000.000
1.379.178.000
720.822.000
120.000.000.000
360.000.000.000

(%)

60,00
38,25
1,15
0,60
100,00

Berdasarkan akta No. 56/2019 terdapat Direksi yang mempunyai saham secara langsung di Perseroan yaitu
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi yang menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dengan kepemilikan
sebesar 1,15% (satu koma satu lima persen).
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka secara proforma
struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum
adalah sebagai berikut:
Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100,-(seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar

4.800.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

480.000.000.000

Jumlah Saham
4.800.000.000

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

480.000.000.000

Modal Ditempatkan dan Disetor:

720.000.000
459.000.000

72.000.000.000
45.900.000.000

60,00
38,25

720.000.000
459.000.000

72.000.000.000
45.900.000.000

40,00
25,50

13.791.780

1.379.178.000

1,15

13.791.780

1.379.178.000

0,77

7.208.220
-

720.822.000
-

0,60
-

7.208.220
600.000.000

720.822.000
60.000.000.000

0,40
33,33

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor

1.200.000.000

120.000.000.000

100,00

1.800.000.000

180.000.000.000

100,00

Jumlah Saham dalam Portepel

3.600.000.000

360.000.000.000

3.000.000.000

300.000.000.000

1.
2.
3.
4.
5.

Jonathan Tan Kwan Nyan
PT Envy Manajemen Konsultansi
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
(Direktur Utama)
Hazmi Bin Hussain
Masyarakat

ESA
Sesuai dengan SK Direksi Perseroan No. B.009/SKD/ESA/DIR-ET/IV/2019 tentang Program Alokasi Saham
Karyawan (Emmployee Stock Ellocation/ESA) tanggal 1 April 2019, bahwa sehubungan dengan Penawaran
Umum Saham Perdana, Perseroan akan mengadakan Program ESA yang dialokasikan sebanyak-banyaknya
sebesar 3% (tiga persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau
sebanyak-banyaknya sejumlah 18.000.000 (delapan belas juta) saham. Sisa saham yang tidak diambil bagian
oleh karyawan Perseroan ditawarkan kembali kepada masyarakat.
Program ESA diperuntukkan kepada karyawan Perseroan dan tidak diperuntukkan bagi Direksi, Komisaris dan
Pemegang Saham Perseroan. Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam
Peraturan No. IX.A.7, tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
2

Program alokasi saham pegawai (ESA) ini merupakan program pemberian jatah saham yang merupakan bagian
dari Penawaran Perdana Saham Perseroan kepada pegawai Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari
Perseroan.
Tujuan pelaksanaan program ESA adalah:
• Retensi
Mempertahankan karyawan yang ada dan berkualitas akan menjadi lebih mudah jika mereka memiliki
penyertaan modal.
• Motivasi dan Kinerja
Meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan
secara keseluruhan.
• Pengembangan Budaya Kelompok
Dengan dilibatkannya karyawan dalam program ESA, akan meningkatkan jiwa kebersamaan dan kerja tim,
dimana seluruh karyawan bekerjasama memfokuskan pada tujuan kinerja Perseroan.
Dasar perhitungan yang digunakan untuk program ESA adalah :
• Lamanya masa kerja karyawan.
• Level kepangkatan
• Kinerja
• Kontribusi dalam kegiatan usaha.
Penentuan pengalokasian program ESA kepada karyawan ini sepenuhnya merupakan hak/wewenang Direksi
Perseroan setelah mempertimbangkan antara lain: masa kerja, peringkat jabatan, kinerja, serta kontribusi
dalam kegiatan usaha dan Direksi Perseroan berhak untuk tidak memberikan atau menggugurkan /
membatalkan dan mengurangi pemberian saham kepada karyawan tertentu dan juga berhak untuk
menambah pemberian saham kepada karyawan lain yang memberikan kontribusi signifikan dengan
pertimbangan Direksi sendiri.
Direksi telah menunjuk pejabat bagian sumber daya manusia dan hukum Perseroan untuk menjadi pengelola
ESA. Alokasi besaran ESA bagi tiap-tiap karyawan tersebut akan diatur lebih lanjut berdasarkan keputusan
Direksi Perseroan.
Karyawan yang dapat diikutsertakan dalam program ESA adalah karyawan yang memenuhi persyaratan
kepesertaan sebagai berikut:
• Berstatus karyawan tetap dan masih aktif bekerja pada saat pelaksanaan program ESA
• Berstatus karyawan kontrak yang telah menjalani masa kerja selama 6 (enam) bulan, serta memenuhi
syarat dan/atau pantas untuk diangkat sebagai karyawan tetap.
• Karyawan yang tidak sedang dikenakan sanksi administrative.
Program ESA
• Perhitungan pengalokasian Saham berdasarkan peringkat jabatan, status karyawan dan masa kerja
karyawan.
• Program ESA memiliki lock-up period selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal efektif saham Perseroan
dicatatkan di Bursa Saham.
• Selama lock-up period, bilamana karyawan mengundurkan diri, diberhentikan atau terlibat perkara
kriminal, maka hak atas saham akan hilang. Setelah lock-up period, bilamana karyawan mengundurkan
diri, diberhentikan atau terlibat perkara kriminal, maka hak atas saham akan diberikan sesuai dengan
haknya.
Harga pelaksanaan Program ESA adalah harga yang berlaku pada Penawaran Umum.
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Hak peserta Program ESA
Peserta Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya.
Tata cara pengalokasian Saham
Program ESA yang ditawarkan kepada seluruh peserta ESA terdiri dari:
• Saham Penghargaan oleh Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan. Saham Penghargaan diberikan
secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh karyawan Perseroan.
• Alokasi saham diberikan kepada karyawan yang telah memenuhi persyaratan atas nama masing-masing
peserta
• Karyawan yang mendapatkan alokasi pembelian Saham harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
- Menaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perusahaan dan peraturan
pasar modal Indonesia.
Prosedur Pelaksanaan Program ESA
Daftar karyawan yang berhak mendapatkan program ESA ditentukan berdasarkan keputusan Direksi No.
B.009/SKD/ESA/DIR-ET/IV/2019. Perseroan akan melakukan pembayaran Program ESA ke rekening Penawaran
Umum Saham Perdana. Apabila terdapat porsi saham dalam Program ESA yang tidak teralokasikan karena
berbagai alasan, maka Perseroan berhak mengalokasikan sisa saham kepada masyarakat dalam Penawaran
Umum.
Pembayaran pemesanan saham peserta Program ESA dilakukan secara tunai dengan harga yang sama dengan
Harga Penawaran yang harus dibayar secara penuh oleh Perseroan pada saat pemesanan saham ke rekening
Penawaran Umum Saham Perdana. Saham-saham Program ESA akan didistribusikan ke rekening efek yang
ditunjuk oleh karyawan pada tanggal distribusi. Direksi Perseroan telah menunjuk pejabat bagian Sumber
Daya Manusia dan bagian Hukum Perseroan untuk menjadi pengelola Program ESA.
Sumber Dana
Dalam rangka pelaksanaan Program ESA, biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Program ESA berupa
pemberian Saham Penghargaan untuk pembelian saham akan ditanggung oleh Perseroan.
Aspek Perpajakan Program ESA
Biaya Program ESA merupakan remunerasi yang diterima oleh peserta Program ESA dengan demikian
termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada peserta Program ESA.
Setelah periode lock-up berakhir dan peserta program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui
bursa efek atau diluar bursa efek maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing peserta
program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
• Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya
0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
• Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari
capital gain yang diterima oleh peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang
berlaku.
Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini,
dan dengan diimplementasikannya seluruh rencana program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan
modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini,
secara proforma menjadi sebagai berikut:

4

Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA
Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham

Sebelum Penawaran Umum Perdana

Setelah Penawaran Umum Perdana dan ESA

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Jumlah Saham
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
1.
Jonathan Tan Kwan Nyan
2.
PT Envy Manajemen Konsultansi
3.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
(Direktur Utama)
4.
Hazmi Bin Hussain
6.
Masyarakat
7.
ESA
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor
Jumlah Saham dalam Portepel

Jumlah Nominal
(Rp)

4.800.000.000

480.000.000.000

720.000.000
459.000.000
13.791.780

72.000.000.000
45.900.000.000
1.379.178.000

7.208.220
1.200.000.000

720.822.000
120.000.000.000

3.600.000.000

360.000.000.000

(%)

Jumlah Saham

Jumlah Nominal
(Rp)

(%)

4.800.000.000

480.000.000.000

60,00
38,25
1,15

720.000.000
459.000.000
13.791.780

72.000.000.000
45.900.000.000
1.379.178.000

40,00
25,50
0,77

0,60
100,00

7.208.220
582.000.000
18.000.000
1.800.000.000

720.822.000
58.200.000.000
1.800.000.000
180.000.000.000

0,40
32,33
1,00
100,00

3.000.000.000

300.000.000.000

PEMENUHAN POJK 25/ 2017 TENTANG PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM
PENAWARAN UMUM
Sesuai dengan POJK 25/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum,
pemegang saham Perseroan yaitu Jonathan Tan Kwan Nyan, PT Envy Manajemen Konsultasi, Mohd Sopiyan
Bin Mohd Rashdi dan Hazmi Bin Hussain yang menerima saham baru pada nilai nominal sebagai hasil
peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh berdasarkan akta Perseroan No.8/2018, dibuat dihadapan
Leolin Jayayanti S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU0020623.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 04 Oktober 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
Nomor: AHU-0131336.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 Oktober 2018. sehingga pemegang saham Perseroan
atas nama Jonathan Tan Kwan Nyan, PT Envy Manajemen Konsultasi, Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi dan
Hazmi Bin Hussain, tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham yang dimilikinya di Perseroan dalam
jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh pernyataan efektif.
PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA
Bersamaan dengan pencatatan saham hasil penawaran umum saham perdana sebesar 600.000.000 (enam
ratus juta) saham biasa atas nama, termasuk Pelaksanaan ESA sebanyak-banyaknya 18.000.000 (delapan belas
juta) saham biasa atas nama, dan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran
Umum Perdana sebesar 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) Saham Biasa Atas Nama. Dengan demikian,
jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebesar 1.800.000.000 (satu miliar delapan
ratus juta) saham biasa atas nama dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran
Umum Perdana.
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II.

PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari Penawaran Umum Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi
saham akan dipergunakan sebagai berikut:
1. Sebesar 31,40% (tiga puluh satu koma empat nol persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi informatika.
Sebesar 62,01% (enam puluh dua koma nol satu persen), akan digunakan untuk proyek Host to Host
(H2H) Pajak, dimana Perseroan bekerja sama dengan PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi dalam
pengembangan GoldenOcean Financial Digital Business Platform;
Sebesar 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen), digunakan untuk melakukan
pengadaan perangkat Electronic Data Capturing (“EDC”) MPOS sebanyak 4.000 unit dalam kondisi
baru sesuai dengan spesifikasi teknis dan bebas cacat atau kerusakan, untuk PT Dinamika Utama Jaya;
Sebesar 8,95% (delapan koma Sembilan lima persen), digunakan oleh Perseroan terkait kerja
samanya dengan PT Zamrud Khatulistiwa Technology untuk proyek pembangunan sistem informasi
Manajemen Pekan Olah Raga Nasional, yaitu:
a. pengadaan Software Big Data terbagi atas Sofware Support Subscription dan installation;
b. Konsultasi dan development; dan
c. Maintenance Support;
2.

Sebesar 24,56% (dua puluh empat koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan
usaha sistem integrasi telekomunikasi.
Sebesar 42,87% (empat puluh dua koma delapan tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan
terkait kerja samanya dengan PT Jabar Telematika dan PT Suryajaya Teknotama untuk proyek Ducting
(Ducting Project - Jabartel), yang akan digunakan dalam proyek pelaksanaan Proyek Pembangunan
Infrastruktur Telekomunikasi Serat Optik di Wilayah Jawa Barat;
Sebesar 57,13% (lima puluh tujuh koma satu tiga persen) akan digunakan untuk Other System
Telecomunication Projects, dimana Perseroan mengerjakan jasa konsultasi konfigurasi, instalasi, dan
implementasi piranti lunak pada pengujian, commissioning dan integrasi sistem telekomunikasi
digital, dalam kerja samanya, masing-masing dengan PT. Karya Lintas Sejahtera dan PT Ferprina
Trijaya.

3.

Sebesar 2,11% (dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk Penelitian dan
pengembangan diantaranya untuk Future Product Development dan Existing Product Development.
a. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang keamanan informasi digital.
b. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang sistem integrasi informatika (non
telekomunikasi).
c. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang sistem integrasi telekomunikasi.
d. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang teknologi big data dan data analytics terkini.
e. Riset dan pengembangan sistem manajemen berbasis komputasi awan (cloud system management)
untuk sektor keuangan, asuransi dan usaha micro, kecil dan menengah (UMKM).
f. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang teknologi kecerdasan buatan (artificial
intelligence).
g. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang pemrograman aplikasi komputasi.
h. Kerjasama riset dengan lembaga-lembaga riset dan pengembangan termasuk lembaga Pendidikan
tinggi yang berkompeten dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
i. Riset dan pengembangan perangkat lunak berteknologi terkini.

6

4.

Sebesar Rp48.000.000.000 (empat puluh delapan miliar Rupiah) atau sebesar 22,84% (dua puluh dua
koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan, dengan
rincian sebagai berikut:
Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar Rupiah) untuk pembayaran utang usaha Perseroan
kepada Network Transit Asia Sdn, Bhd berdasarkan surat penunjukan Perseroan No. PTETI/INTASB
/GLDPTETI2007107 tanggal 20 Juni 2018. Yang mana penunjukan tersebut adalah pengalihan
pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari Goldust Limited.
Sehubungan dengan pembayaran utang usaha, berdasarkan surat penunjukan tersebut, Perseroan
dengan Network Transit Asia Sdn, Bhd, total nilai pengalihan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.
62.643.520.940 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu
sembilan ratus empat puluh Rupiah).
Bahwa terkait dengan kewajiban jangka waktu pembayaran atas kontrak tersebut, dilakukan apabila
Network Transit Asia Sdn, Bhd, ketentuan pembayaran sebagai berikut:
• Pada saat Purchase Order sebesar 15% (lima belas persen)
• Pada saat uji system integrasi sebesar 20% (dua puluh persen)
• Pada saat uji coba telah disetujui sebesar 20% (dua puluh persen)
• Pada saat uji coba integrasi aplikasi sebesar 20% (dua puluh persen)
• Pada saat uji coba telah disetujui sebesar 20% (dua puluh persen)
• Pada saat pekerjaan telah diterima seluruhnya sebesar 5% (lima persen)
Sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Perseroan (CaLK 9), saldo pokok utang usaha Perseroan
kepada Network Transit Asia Sdn, Bhd pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 34.273.637.321 (tiga
puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua
puluh satu Rupiah), setelah dibayar saldo hutang sebesar Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar
Rupiah) maka sisa utang usaha tersebut sebesar Rp. 273.637.321 (dua ratus tujuh puluh tiga juta
enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah).
Bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut, Perseroan tidak memiliki:
i) hubungan afiliasi dengan Network Transit Asia Sdn, Bhd; dan
ii) kontrak tersebut tidak terdapat bunga sehubungan dengan pembayaran kontrak.
Jatuh tempo utang usaha tersebut adalah januari 2019, Perseroan dan Network Transit Asia Sdn, Bhd
telah menyetujui penjadwalan ulang terkait pembayaran utang tersebut dilaksanakan setelah
Penawaran Umum selesai.
-

Sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar Rupiah) untuk pembayaran “Beban Masih Harus
Dibayar”, Beban Masih Harus Dibayar merupakan pembayaran untuk penggunaan jasa Tenaga Ahli
dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kontrak Perseroan dengan PT Pillar Fintech Solusindo.
Sehubungan dengan Beban Masih Harus Dibayar, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (CaLK
10), Perseroan masih memiliki kewajiban yang harus dibayar adalah i) Honorarium Tenaga Ahli ;dan ii)
Lain-lain adalah sebesar Rp. 14.645.981.492 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta
sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah).
Bahwa, terkait dengan waktu jatuh tempo dari Beban Masih Harus Dibayar sampai dengan akhir April
2019. Perseroan dan PT Pillar Fintech Solusindo telah menyetujui penjadwalan ulang terkait
pembayaran utang tersebut dilaksanakan setelah Penawaran Umum selesai.
Sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Perseroan (CaLK 10), saldo pokok Beban Masih Harus
Dibayar pada tahun 2018 adalah sebesar Rp14.645.981.492 (empat belas miliar enam ratus empat
puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah),
maka setelah dibayar saldo atas Beban Masih Harus Dibayar sebesar Rp645.981.492 (enam ratus
empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua
Rupiah).
Bahwa atas Beban Masih Harus Dibayar tersebut, Perseroan tidak memiliki:
i) hubungan afiliasi dengan Tenaga Ahli dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kontrak
Perseroan dengan PT Pillar Fintech Solusindo; dan
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ii)

tidak terdapat bunga atas pembayaran atas Beban Masih Harus Dibayar.

5. Sisanya sebesar 19,09% (sembilan belas koma nol sembilan persen) akan digunakan Perseroan sebagai
modal kerja antara lain: gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya-biaya umum dan administrasi.
Apabila dana hasil Penawaran Umum tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana,
maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga.
Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
sebesar 5,352% (lima koma tiga lima dua persen) dari total dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini,
dengan rincian persentase untuk masing-masing biaya dari total biaya yang dikeluarkan adalah sebagai
berikut:
Biaya jasa penyelenggaraan (management fee)
:
0,401%
Biaya jasa penjaminan (underwriting fee)
:
0,250%
Biaya jasa penjualan (selling fee)
:
0,250%
Biaya jasa profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang terdiri dari:
Biaya jasa Akuntan Publik
:
0,338%
Biaya jasa Konsultan Hukum
:
0,483%
Biaya jasa Notaris
:
0,203%
Biaya jasa Biro Administrasi Efek
:
0,068%
Biaya lain-lain (terdiri dari biaya pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, pendaftaran :
3,359%
di KSEI, biaya penyelenggaraan Public Expose dan Due Diligence Meeting,
konsultan, percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, iklan surat kabar, biaya
kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas, dan biaya lain yang berhubungan dengan
proses penawaran umum perdana saham Perseroan.)
Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara
periodik kepada para Pemegang Saham dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan
sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan melaporkan kepada OJK sesuai
dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan
sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham,
maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran
Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan (ii) memperoleh persetujuan dari
RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK No.30/2015.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan
sementara dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham 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.
Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar
Modal.
Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Material atau
Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya mengacu pada Peraturan
Nomor IX. E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor IX.E.1
tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
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III.

PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
2017, dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
(angota dari Crowe Global) yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA,
dengan opini tanpa modifikasian, dalam laporannya tertanggal 13 Juni 2019. Perseroan mempunyai liabilitas
dengan perincian sebagai berikut:
Disajikan dalam Rupiah penuh

31 Desember
2018

Keterangan
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Utang pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang lain-lain jangka panjang
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Jumlah liabilitas jangka panjang
JUMLAH LIABILITAS

1.

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778
9.874.689.594
124.906.586
59.545.663.239

493.672.260
6.479.718.475
331.102.252
7.304.492.987
66.850.156.226

Utang Usaha
Akun ini merupakan utang usaha kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
Disajikan dalam Rupiah penuh

31 Desember
2018
34.273.637.321
9.241.503
34.282.878.824

Keterangan
Network Transit Asia Sdn, Bhd, Malaysia
Lain-lain
Jumlah

2.

Beban Masih Harus Dibayar
Akun ini merupakan beban masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:
Disajikan dalam Rupiah penuh

31 Desember
2018
12.462.500.000
131.875.286
2.183.481.492
14.777.856.778

Keterangan
Honorarium tenaga ahli
Gaji, upah, dan tunjangan
Lain-lain
Jumlah
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3.

Utang Pajak
Akun ini terdiri dari:
Disajikan dalam Rupiah penuh

31 Desember
2018

Keterangan
Pajak Penghasilan:
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 26
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah

4.

29.598.097
33.332.897
26.150.639
68.149.244
10.023.999
2.205.485.565
7.501.949.153
9.874.689.594

Utang Pembiayaan
Perusahaan memperoleh utang pembiayaan sehubungan dengan pembelian kendaraan operasi. Utang
pembiayaan ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2021 dan 22 Mei 2023, dan Perusahaan
dikenai bunga berkisar antara 8,74% - 15,31% per tahun. Rincian utang pembiayaan Perusahaan adalah
sebagai berikut:
Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan
PT Oto Multiartha
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
PT Oto Multiartha
Bagian Jangka Panjang
PT Oto Multiartha

31 Desember
2018
618.578.846
124.906.586
493.672.260

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2018 TELAH
DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI, DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN
EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG
BELUM DILUNASI PERSEROAN.
DALAM PROSPEKTUS DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN / ATAU PERIKATAN SEJAK TANGGAL 31
DESEMBER 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SEJAK TANGGAL
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBANNYA SERTA HARAPAN
PENINGKATAN HASIL OPERASI DIMASA MENDATANG, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN
KESANGGUPAN UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN
SEBAGAIMANA MESTINYA.
SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE
COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
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IV.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca Ikhtisar Data Keuangan Penting yang disajikan di bawah ini yang berhubungan
dengan Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan Keuangan Terkait, yang tercantum dalam
Prospektus ini, calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan Manajemen.
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan
2016, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan yang
ditandatangani oleh Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan opini tanpa modifikasian,
dalam laporannya tertanggal 13 Juni 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan

2018

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Uang muka dan beban dibayar di muka
Jumlah Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
uang muka investasi
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp3.833.007.428,- pada tanggal 31 Desember
2018, Rp1.799.022.184,- pada tanggal 31 Desember 2017,
dan Rp1.679.490.117,- pada tanggal 31 Desember 2016
Aset pajak tangguhan
Uang jaminan
Jumlah
JUMLAH ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)-NETO
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Utang pembiayaan jangka panjang yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Jumlah liabilitas jangka pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang lain-lain jangka panjang
Liabilitas imbalan kerja karyawan
Jumlah liabilitas jangka panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham pada tanggal
31 Desember 2018, Rp9.188 per saham pada tanggal 31
Desember 2017 dan 2016
Modal dasar - 4.800.000.000 lembar saham pada tanggal 31
Desember 2018, 2.611.616 lembar saham pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
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31 Desember
2017

2016

44.752.309.582
56.437.438.370
1.244.508.110
38.916.139.200
141.350.395.262

5.548.060.517
244.694.776
2.046.405.600
2.049.189
7.841.210.082

330.728.064
794.661.916
76.673.604
1.202.063.584

1.500.000.000

-

-

27.131.826.939
82.775.563
581.996.800
29.296.599.302
170.646.994.564

819.986.950
289.351.446
86.236.400
1.195.574.796
9.036.784.878

1.160.874.261
253.276.064
86.236.400
1.500.386.725
2.702.450.309

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778
9.874.689.594

6.491.276
26.393.520
993.103.774
642.760.610

14.385.867
54.150.500
186.452.280
337.202.859

124.906.586
59.545.663.239

42.322.093
1.711.071.273

181.983.500
774.175.006

493.672.260
6.479.718.475
331.102.252
7.304.492.987
66.850.156.226

173.887.210
6.479.718.475
1.157.405.785
7.811.011.470
9.522.082.743

1.013.104.256
1.013.104.256
1.787.279.262

120.000.000.000

23.995.527.808

23.995.527.808

Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.200.000.000
lembar saham pada tanggal 31 Desember 2018,
2.611.616 lembar saham pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016
Tambahan modal disetor
Defisit
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) NETO

761.564.280
(16.964.725.942)
103.796.838.338

0
(24.480.825.673
)
(485.297.865)

(23.080.356.761)
915.171.047

170.646.994.564

9.036.784.878

2.702.450.309

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Keterangan
PENDAPATAN
BEBAN POKOK PENDAPATAN
LABA KOTOR
Beban usaha
LABA (RUGI) USAHA
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Jasa catering - bersih
Lain-lain - bersih
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN
Kini
Tangguhan
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode
berikutnya:
Imbalan kerja
Manfaat pajak penghasilan terkait
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF

-

Disajikan dalam Rupiah penuh

2018
80.351.640.464
64.396.731.930
15.954.908.534
11.117.730.678
4.837.177.856
3.169.069.625
999.423.207

2017
3.182.372.134
1.845.708.508
1.336.663.626
4.783.009.238
(3.446.345.612)
4.278.781
2.045.498.163
(56.205.462)

31 Desember
2016
3.761.055.641
1.086.802.326
2.674.253.315
3.864.226.388
(1.189.973.073)
(1.210.702)
457.893.709
(3.787.856)

9.005.670.688

(1.452.774.130)

(737.077.922)

(2.252.941.500)
35.910.724
6.788.639.912

40.132.841
(1.412.641.289)

125.669.715
(611.408.207)

969.946.426
(242.486.607)
7.516.099.731

16.229.836
(4.057.459)
(1.400.468.912)

118.950.808
(29.737.702)
(522.195.101)

RASIO KEUANGAN
Rasio

2018
3,98%
6,54%
8,45%
237,38%
64,40%
39,17%

Return On Asset
Return On Equity
Profit Margin
Current Ratio
Debt To Equity Ratio
Debt To Asset Ratio
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31 Desember
2017
(15,63)%
291,09%
(44,39)%
458,26%
(1.962,11)%
105,37%

2016
(22,62)%
(66,81)%
(16,26)%
155,27%
195,29%
66,14%

V.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta
catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. Analisis dan pembahasan yang
disajikan berikut mengandung kalimat-kalimat yang juga menggambarkan risiko dan ketidakpastian. Hasil
akhir sebenarnya dapat berbeda secara signifikan dengan hal-hal yang dimaksud dalam kalimat-kalimat
tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan signifikan sudah termasuk dalam kalimat-kalimat
tersebut, tetapi tidak terbatas pada analisis dan pembahasan berikut dan bagian yang terkait dalam Prospektus
ini, khususnya Bab VI mengenai Faktor Risiko.
1.

UMUM
PT Envy Technologies Indonesia ("Perusahaan") didirikan pada mulanya dengan nama PT Scan Nusantara
didirikan di Indonesia berdasarkan akta notaris Sugito Tedjamulja, S.,H., No. 65 tanggal 27 September 2004.
Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.
C-28995 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 November 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia No. 11, Tambahan No. 1308 tanggal 8 Februari 2005. Nama Perusahaan berubah dari
PT Scan Nusantara menjadi PT Envy Technologies Indonesia berdasarkan Akta Notaris Darwin Zainuddin,
S.H., No. 2, tanggal 11 Januari 2018. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU0000783.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 16 Januari 2018. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami
beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,No. 91 tanggal 22
Maret 2019, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0016297.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 Maret
2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal
25 Maret 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha adalah dalam bidang jasa
dan perdagangan. Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah jasa penyimpanan dan perencanaan sistem
informasi serta pengembangan program perangkat lunak.

2.

ANALISIS KEADAAN KEUANGAN DAN KINERJA
Laporan Keuangan Perseroan yang dibahas oleh manajemen adalah Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (angoota dari Crowe Global) yang
ditandatangani oleh Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan opini tanpa modifikasian,
dalam laporannya tertanggal 13 Juni 2019.
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2.1. ANALISA LAPORAN ASET, KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Tabel berikut merupakan komposisi Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018, 2017, dan 2016:

Keterangan
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Total Ekuitas

a.

2018
141.350.395.262
29.296.599.302
170.646.994.564
59.545.663.239
7.304.492.987
66.850.156.226
103.796.838.338

(disajikan dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2017
2016
7.841.210.082
1.202.063.584
1.195.574.796
1.500.386.725
9.036.784.878
2.702.450.309
1.711.071.273
774.175.006
7.811.011.470
1.013.104.256
9.522.082.743
1.787.279.262
(485.297.865)
915.171.047

Aset Lancar
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset lancar Perseroan adalah
sebesar Rp141.350.395.262,- mengalami kenaikan sebesar Rp133.509.185.180,- atau naik sebesar
1.702,66% dibandingkan aset lancar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017, yaitu
sebesar Rp7.841.210.082,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya uang muka dan beban
dibayar dimuka sebesar Rp38.916.139.200,- mengalami kenaikan sebesar 38.914.090.011,- atau naik
1.898.999,56% dibandingkan uang muka dan beban dibayar dimuka pada 31 Desember 2017 yaitu
sebesar Rp2.049.189,-. Piutang usaha Perseroan juga meningkat sebesar Rp56.192.743.594,- atau naik
sebesar 22.964,42% menjadi Rp56.437.438.370,- dibandingkan piutang usaha pada 31 Desember 2017
sebesar Rp244.694.776,-. Hal lain yang mengakibatkan kenaikan aset lancar Perseroan adalah kenaikan
pada kas dan setara kas sebesar Rp39.204.249.065,- atau naik 706,63% menjadi Rp44.752.309.582,pada 31 Desember 2018 dibandingkan Rp5.548.060.517,- pada 31 Desember 2017.
Pada tanggal 31 Desember 2017 total aset lancar Perseroan adalah sebesar Rp7.841.210.082,mengalami kenaikan sebesar Rp6.639.146.498,- atau naik sebesar 552,31% dibandingkan dengan total
aset lancar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.202.063.584,-. Kenaikan
ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan bank yang naik sebesar Rp5.217.332.453,- atau
1.577,53% menjadi sebesar Rp5.548.060.517,- pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp330.728.064,-. Selain kas dan bank, kenaikan pada piutang
lain-lain juga mengakibatkan kenaikan pada total aset lancar Perseroan. Piutang lain-lain Perseroan
naik sebesar Rp2.046.405.600,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 yang sebesar Rp0,-.

b. Aset Tidak Lancar
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah
sebesar Rp29.296.599.302,- mengalami kenaikan sebesar Rp28.101.204.506,-atau naik sebesar
2.350,42% dibandingkan dengan aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berahir tanggal 31
Desember 2017 sebesar Rp1.195.574.796,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penambahan aset
tetap Perseroan sebesar Rp26.311.839.989,- atau naik 3.208,81% dibandingkan dengan aset tetap
setelah dikurangi akumulasi penyusutan Perseroan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp819.986.950,-.
Selain hal tersebut, uang muka investasi juga turut meningkatkan aset tidak lancar Perseroan, dimana
uang muka investasi Perseroan dicatatkan sebesar Rp1.500.000.000,- pada 31 Desember 2018,
dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,-.
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Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset tidak lancar Perseroan adalah
sebesar Rp1.195.574.796,- mengalami penurunan sebesar Rp340.887.311,- atau turun 20,32%
dibandingkan aset tidak lancar pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016, yaitu sebesar
Rp1.500.386.725,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap setelah dikurangi
akumulasi penyusutan sebesar Rp340.887.311,- atau turun 29,36% menjadi sebesar Rp819.986.950,pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan 31 Desember 2016 yang sebesar Rp1.160.874.261,-.
c.

Total Aset
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, total aset Perseroan adalah sebesar
Rp170.646.994.564,- mengalami kenaikan sebesar Rp161.610.209.686,- naik sebesar 1.788,36%
dibandingkan total aset Perseroan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp9.036.784.878,- kenaikan ini
disebabkan kenaikan pada aset lancar Perseroan sebesar Rp133.509.185.180,- naik 1.702,66%
menjadi sebesar Rp141.350.395.262,- pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan aset lancar
Perseroan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp7.841.210.082. selain aset lancet, aset tidak lancar
Perseroan juga mengalami kenaikan sebesar Rp28.101.024.506,- naik 2.350,42% menjadi sebesar
Rp29.296.599.302,- dibandingkan aset tidak lancar perseroan pada tahun 31 Desember 2017 sebesar
Rp1.195.574.796,Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 total aset Perseroan adalah sebesar
Rp9.036.784.878,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.334.334.569,- atau naik sebesar 234,39%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.702.450.309,kenaikan ini terutama disebabkan oleh pada kas dan bank yang naik sebesar Rp5.217.332.453,- atau
1.577,53% menjadi sebesar Rp5.548.060.517,- pada 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun
yang berakhir 31 Desember 2016 sebesar Rp330.728.064,-.

d. Liabilitas Jangka Pendek
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah
sebesar Rp59.545.663.239,- mengalami kenaikan sebesar Rp57.834.591.966,- atau naik 3.380,02% dari
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.711.071.273,-. Kenaikan ini
terutama disebabkan oleh utang usaha yang mengalami kenaikan sebesar Rp34.276.387.548,- atau
naik 528.037,75% menjadi sebesar Rp34.282.878.824,- pada 31 Desember 2018 dibandingkan
Rp6.491.276,- pada 31 Desember 2017. Selain itu beban masih harus dibayar Perseroan juga
mengalami kenaikan sebesar Rp13.784.753.004,- atau naik 1.388,05% menjadi sebesar
Rp14.777.856.778,- pada 31 Desember 2018 dibandingkan Rp993.103.774,- pada 31 Desember 2017.
Utang pajak perseroan juga mengalami kenaiakan sebesar Rp9.231.928.984,- atau naik 1.436,29%
menjadi Rp9.874.689.594,- dibandingkan Rp642.760.610,- pada 31 Desember 2017.
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan adalah
sebesar Rp1.711.071.273,- mengalami kenaikan sebesar Rp936.896.267,- atau naik 121,02% dari tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp774.175.006,-. Kenaikan ini terutama
disebabkan oleh beban yang masih harus dibayar mengalami kenaikan sebesar Rp806.651.494,- atau
naik 432,63% menjadi sebesar Rp993.103.774,- dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp186.452.280,-. Selain itu utang pajak juga mengalami kenaikan
sebesar Rp305.557.751,- atau naik sebesar 90,62% menjadi sebesar Rp642.760.610,- dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp337.202.859,-.
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e.

Liabilitas Jangka Panjang
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah
sebesar Rp7.304.492.987,- mengalami penurunan sebesar Rp506.518.483,- atau turun sebesar 6,48%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar
Rp7.811.011.470,-. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan libilitas imbalan kerja
karyawan sebesar Rp826.303.533,- atau turun 71,39% menjadi sebesar Rp331.102.252,- dibandingan
31 Desember 2017 sebesar Rp1.157.405.785,Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan adalah
sebesar Rp7.811.011.470,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.797.907.214,- atau naik sebesar 671,00%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu sebesar
Rp1.013.104.256,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya utang lain-lain jangka panjang
sebesar Rp6.479.718.475,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp0,-.

f.

Total Liabilitas
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 Total Liabilitas Perseroan adalah sebesar
Rp66.850.156.226,- mengalami kenaikan sebesar Rp57.328.073.483,- atau naik 602,05% dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp9.522.082.743,- Kenaikan ini
terutama disebabkan oleh peningktan pada liabilitas jangka pendek Perseroan sebesar
Rp59.545.663.239,- mengalami kenaikan sebesar Rp57.834.591.966,- atau naik 3.380,02% dari tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp1.711.071.273,-..
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 Total Liabilitas Perseroan adalah sebesar
Rp9.522.082.743,- mengalami kenaikan sebesar Rp7.734.803.481,- atau naik 432,77% dibandingkan
dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp1.787.279.262,-. Kenaikan ini
terutama disebabkan oleh adanya utang lain-lain jangka panjang sebesar Rp6.479.718.475,- pada
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31
Desember 2016 yang sebesar Rp0,-.
Perseroan tidak memiliki liabilitas dalam mata uang asing, dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa
apabila menggunakan liabilitas dalam mata uang asing, besar kemungkinan akan ada biaya atas
perubahan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang tersebut yang dapat mempengaruhi pendapatan
Perseroan.

g.

Total Ekuitas
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 jumlah ekuitas Perseroan sebesar
Rp103.796.838.338,-. Mengalami kenaikan sebesar Rp104.282.136.203,- atau sebesar 21.488,27%%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang mengalami defisiensi
ekuitas sebesar Rp485.297.865,-. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal saham
Perseroan sebesar Rp96.004.472.192,- atau naik 400,09% menjadi Rp120.000.000.000,- pada tahun
yang berakhir tangal 31 Desember 2018 dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31
Desember 2017 sebesar Rp23.995.527.808,- selain itu, Perseroan juga melakukan penambahan modal
disetor sebesar Rp761.564.280,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018.
Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 jumlah ekuitas (defisiensi) ekuitas Perseroan
sebesar Rp(485.297.865),-. Mengalami penurunan sebesar Rp1.400.468.912,- atau sebesar 153,03%
dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang mencatat ekuitas
sebesar Rp915.171.047,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh defisit sebesar
Rp1.400.468.912,- pada tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
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2.2. ANALISA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tabel berikut merupakan ikhtisar laporan laba rugi komprehensif Perseroan untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016:
Keterangan

2018
80.351.640.464
64.396.731.930
6.788.639.912
7.516.099.731

Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan
Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Total laba (Rugi) Komprehensif

a.

(disajikan dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2017
2016
3.182.372.134
3.761.055.641
1.845.708.508
1.086.802.326
(1.412.641.289)
(611.408.207)
(1.400.468.912)
(522.195.101)

Pendapatan
Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp80.351.640.464,- mengalami kenaikan sebesar Rp77.269.268.330,- atau naik sebesar 2.424,90%
dibandingkan pendapatan Perseroan pada 31 Desember 2017 sebesar Rp3.182.372.134,-. Kenaikan ini
terutama disebabkan oleh pendapatan perseroan dari system integrasi informatika sebesar
Rp68.287.022.566,- pada 31 Desember 2018. Dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31
Desember 2017 perseroan tidak mencatatkan pendapatan dari segmen sistem integrasi informatika.
Selain itu, segmen system integrasi telekomunikasi juga mengalami kenaikan sebesar
Rp10.276.162.094,- atau naik 4.272,50% menjadi sebesar Rp10.516.568.228,- untuk periode yang
berakhir pada 31 Desember 2018 dibandingkan dengan Rp240.406.134,- pada 31 Desember 2017.
Peningkatan pendapatan yang signifikan yang dialami Perseroan pada tahun 2018 bukan dikarenakan
peningkatan pada harga barang atau jasa yang diberikan oleh Perseroan, perubahan harga barang dan
jasa tidak terlalu berpengaruh pada pendapatan Perseroan. melainkan diakibatkan oleh pekerjaan
atau proyek yang tumbuh signifikan yang didapatkan oleh Perseroan dari Goldust Limited, Malaysia
sebesar Rp43.287.022.566,- (empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua puluh
dua ribu lima ratus enam puluh enam Rupiah) dan PT Pillar Fintech Solusindo sebesar
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar Rupiah). Dalam melakukan perhitungan pendapatan, tidak
terdapat komponen penting lain, selain yang telah diungkapkan Perseroan pada segmen operasi.
Pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp3.182.372.134,- mengalami penurunan sebesar Rp578.683.507,- atau turun 15,39%
dibandingkan dengan penjualan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar
Rp3.761.055.641. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari jasa pengaman
teknologi informasi sebesar Rp819.089.641,- atau turun sebesar 21,78% dari tahun yang berakhir pada
31 Desember 2017 sebesar Rp3.761.055.641,- menjadi Rp2.941.966.000,- pada tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2016.

b. Beban Pokok Pendapatan
Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp64.396.731.930,- mengalami kenaikan sebesar Rp62.551.023.422,- atau naik sebesar
3.389,00% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 sebesar Rp1.845.708.508,-. Kenaikan beban pokok ini terutama disebabkan adanya biaya
subkontraktor system integrasi informatika sebesar Rp49.629.618.054,- pada 31 Desember 2018,
selain itu subkontraktor system integrasi telekomunikasi juga mengalami kenaikan sebesar
Rp9.912.209.197,- atau naik sebesar 4.168,37% menjadi Rp10.150.005.212,- pada 31 Desember 2018
dibandingkan sebesar Rp237.796.015,- pada 31 Desember 2017. Selain itu, biaya penyusutan juga
mengakibatkan peningkatan pada Biaya Pokok Penjualan Perseroan, dimana pada 31 Desember 2018
dicatatkan biaya penyusutan sebesar Rp1.719.423.718,-.
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Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp1.845.708.508,- mengalami kenaikan sebesar Rp 758.906.182,- atau naik sebesar
69,83% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 sebesar Rp 1.086.802.326,-. Kenaikan beban pokok ini terutama disebabkan peningkatan biaya
pelatihan Rp654.975.730,- atau naik 13.447,81% dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016 sebesar Rp4.870.500,- menjadi Rp659.846.230,- pada tahun yang berakhir pada tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Selain itu terdapat peningkatan biaya lain-lain sebesar
Rp300.076.785,- atau naik sebesar 235,60% dari beban lain-lain pada tahun yang berakhir pada 31
Desember 2016 sebesar Rp127.369.478,- menjadi Rp427.446.263,- pada tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 .
c.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan
Laba (Rugi) tahun berjalan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp6.788.639.912,- mengalami kenaikan sebesar 580,56% dibandingkan laba (rugi)
tahun berjalan yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebesar Rp(1.412.641.289),-. Hal tersebut
terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan Perseroan menjadi Rp80.351.640.464 untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp77.269.268.330,- atau naik sebesar
2.424,90% dibandingkan pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 sebesar Rp3.182.372.134,-.
Laba (Rugi) tahun berjalan perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp(1.412.641.289) mengalami kenaikan sebesar Rp801.233.082 atau naik sebesar
1.310,47% dibandingkan laba (rugi) tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
sebesar Rp(611.408.207),-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban pokok
pendapatan Perseroan Rp1.845.708.508,- pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan Rugi Usaha
Rp1.189.973.073,- pada tanggal 31 Desember 2016.

d. Total Laba (Rugi) Komprehensif
Total Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
adalah sebesar Rp7.516.099.731,- mengalami peningkatan sebesar Rp8.916.568.643,- atau naik
sebesar 636,68% dibandingkan total laba (rugi) komprehensif tahun yang berakhir pada 31 Desember
2017 sebesar Rp(1.400.468.912),-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan
Perseroan pada tahun berjalan yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp77.269.268.330,atau naik sebesar 2.424,90% menjadi Rp80.351.640.464,- dibandingkan pendapatan Perseroan pada
tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp3.182.372.134,-.
Total Laba (Rugi) Komprehensif Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp(1.400.468.912),- mengalami penurunan sebesar Rp(878.273.811),- atau turun
sebesar 168,19% dibandingkan total laba (rugi) komprehensif tahun yang berakhir pada 31 Desember
2016 sebesar Rp(522.195.101),-. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan laba (rugi) neto
tahun berjalan sebesar Rp(801.233.082),- atau turun 131,05% dari laba (rugi) neto tahun berjalan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp(611.408.207),- menjadi Rp(1.412.641.289),- pada
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
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2.3. ANALISA ARUS KAS
Tabel berikut merupakan komposisi arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016:
Keterangan

2018

Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas
Operasi
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas
Investasi
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas
Pendanaan

a.

(disajikan dalam Rupiah penuh)
31 Desember
2017
2016

(28.118.331.717)

(1.081.392.735)

(109.434.302)

(29.141.236.604)

14.205.910

(53.174.569)

96.463.817.386

6.284.519.278

-

Arus Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 adalah sebesar Rp28.118.331.717,- mengalami kenaikan penggunaan sebesar
Rp27.036.938.982,- atau naik 2.500,20% dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp1.081.392.735,-. Penggunaan arus kas
ini terutama dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp31.491.470.929,-, digunakan untuk
pembayaran kepada pemasok sebesar Rp(68.022.233.377),-, pembayaran kepada karyawan sebesar
Rp(3.904.705.532),- , dan diperoleh dari kegiatan operasional lainnya sebesar Rp12.317.136.263,-.
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2017 adalah sebesar Rp1.081.392.735,- mengalami kenaikan sebesar Rp971.958.433,- atau naik
888,17% dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2016 yaitu sebesar Rp109.434.302,-. Arus kas tersebut Diperoleh dari (digunakan untuk)
penerimaan kas dari pelanggan Rp3.735.528.600,-, digunakan untuk pembayaran kepada pemasok
Rp(969.291.044),-, pembayaran kepada karyawan Rp(4.195.177.211),-, digunakan untuk pembayaran
pajak penghasilan Rp(8.790.920) dan diperoleh dari kegiatan operasional lainnya sebesar
Rp(1.081.392.735),-.
sumber dana jumlah arus kas dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan pelanggan terkait jasa
yang diberikan Perseroan, pendapatan bunga dari setara kas yang dimiliki Perseroan serta kenaikan
setara kas yang berasal dari selisih kurs.

b. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp(29.141.236.604),- mengalami kenaikan penggunaan sebesar
Rp29.155.422.514,- atau naik 205.234,60% dari arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp14.205.910,-. Arus kas tersebut
digunakan untuk kegiatan perolehan aset tetap sebesar Rp27.641.236.604,- dan uang muka investasi
sebesar Rp(1.500.000.000),-.
Arus kas yang diterima dari aktivitas investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp14.205.910,- mengalami kenaikan sebesar Rp67.380.479,- atau naik 126,72% dari
arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
yaitu sebesar Rp53.174.569,-. Arus kas tersebut digunakan untuk kegiatan perolehan aset tetap
sebesar Rp300.794.090,- dan diperoleh dari kegiatan penjualan aset tetap sebesar Rp315.000.000,-.
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Tidak terdapat sumber tertentu yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan
c.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp96.463.817.386,- mengalami kenaikan sebesar Rp90.179.298.108,atau naik 1.434,94% dari arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017 yaitu sebesar Rp6.284.519.278,-. Arus kas tersebut Diperoleh dari setoran
modal Rp96.004.472.192,-, tambahan modal disetor sebesar Rp761.564.280,- , dan pembayaran uang
muka pembiayaan Rp(302.219.086),-.
Arus kas yang diperoleh dari aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp6.284.519.278,-. Arus kas tersebut digunakan untuk pembayaran
uang muka pembiayaan Rp(195.199.197),-, dan diperoleh dari penerimaan utang lain-lain jangka
panjang sebesar Rp6.284.519.278,-.
Sumber dana jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari setoran modal Perseroan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki siklus usaha. Sehingga, tidak terdapat
pola atau karakteristik tertentu pada arus kas.
3.

SEGMEN OPERASI
Perseroan mengelompokkan dan mengevaluasi kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha, terutama
terdiri dari:
• Jasa Pengamanan Teknologi Informasi
• Sistem Integrasi Informatika
• Sistem Integrasi Telekomunikasi
Manjemen memantau hasil operasi dari setiap jenis usaha diatas secara terpisah untuk keperluan
pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilain kinerja, Oleh karena itu, penentuan
segmen operasi Perusahaan konsisten dengan klarifikasi di atas. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan
laba atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.
Tabel berikut ini menyajikan segmen operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018, 2017, dan 2016, informasi mengenai hasil operasi dari:
Disajikan dalam Rupiah penuh
Keterangan
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba (rugi) kotor
Beban usaha
Laba usaha
Laba selisih kurs - bersih
Lain-lain - bersih
Laba sebelum beban pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan - bersih
Penghasilan komprehensif lain - bersih
Jumlah laba komprehensif tahun
berjalan

31 Desember 2018
Jasa Pengamanan
Sistem Integrasi
Teknologi Informasi
Informatika
1.548.049.670
68.287.022.566
2.864.556.714
50.786.258.298
(1.316.507.044)
17.500.764.268
214.193.503
9.448.428.449
(1.530.700.547)
8.052.335.819
61.055.097
2.693.240.956
19.254.825
849.362.064
(1.450.390.625)
11.594.938.839

Sistem Integrasi
Telekomunikasi
10.516.568.228
10.745.916.918
(229.348.690)
1.455.108.726
(1.684.457.416)
414.773.572
130.806.318
(1.138.877.526)

Gabungan
80.351.640.464
64.396.731.930
15.954.908.534
11.117.730.678
4.837.177.856
3.169.069.625
999.423.207
9.005.670.688
(2.217.030.776)
727.459.819
7.516.099.731
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Disajikan dalam Rupiah penuh
Keterangan
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba (rugi) kotor
Beban usaha
Rugi usaha
Jasa catering - neto
Laba selisih kurs
Lain-lain - neto
Rugi sebelum manfaat (beban) pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan - bersih
Penghasilan komprehensif lain - bersih
Jumlah laba komprehensif tahun
berjalan

31 Desember 2017
Jasa Pengamanan
Sistem Integrasi
Teknologi Informasi
Informatika
2.941.966.000
1.300.708.508
1.641.257.492
4.421.686.077
(2.780.428.585)
1.890.974.969
3.955.549
(51.959.529)
(937.457.596)

-

Sistem Integrasi
Telekomunikasi
240.406.134
545.000.000
(304.593.866)
361.323.161
(665.917.027)
154.523.194
323.232
(4.245.933)

3.182.372.134
1.845.708.508
1.336.663.626
4.783.009.238
(3.446.345.612)
2.045.498.163
4.278.781
(56.205.462)

(515.316.534)

(1.452.774.130)

Gabungan

40.132.841
12.172.377
(1.400.468.912)

Disajikan dalam Rupiah penuh
Keterangan
Pendapatan
Beban pokok pendapatan
Laba (rugi) kotor
Beban usaha
Rugi usaha
Jasa catering - neto
Laba selisih kurs
Lain-lain - neto
Rugi sebelum manfaat (beban) pajak
penghasilan
Beban pajak penghasilan - neto
Rugi komprehensif lain - neto
Jumlah laba komprehensif tahun
berjalan

4.

31 Desember 2016
Jasa Pengamanan
Sistem Integrasi
Teknologi Informasi
Informatika
3.761.055.641
1.086.802.326
2.674.253.315
3.864.226.388
(1.189.973.073)
457.893.709
(1.210.702)
(3.787.856)
(737.077.922)

-

Sistem Integrasi
Telekomunikasi
-

3.761.055.641
1.086.802.326
2.674.253.315
3.864.226.388
(1.189.973.073)
457.893.709
(1.210.702)
(3.787.856)

-

(737.077.922)

Gabungan

125.669.715
89.213.106
(522.195.101)

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA PERSEROAN
Kondisi perekonomian Indonesia adalah faktor eksternal lain selain faktor dari pelanggan dan mitra usaha
Perseroan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu sendiri seperti di antaranya tingkat suku
bunga, inflasi, dan kondisi sosial politik. Selain faktor eksternal, hasil usaha Perseroan juga turut
dipengaruhi oleh faktor-faktor internal Perseroan.
I.

Faktor Eksternal:
a. Tingkat Suku bunga
Rapat Dewan Gubernur atau RDG Bank Indonesia pada 20-21 Februari 2019 memutuskan untuk
mempertahankan BI 7-day Reverse Repo Rate atau BI7DRR sebesar 6,00% (enam persen), suku
bunga Deposit Facility sebesar 5,25% (lima koma dua lima persen), dan suku bunga Lending
Facility sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen). Kebijakan tersebut diharapkan mampu
menjaga stabilitas perekonomian Indonesia ditengah tekanan perekonomian global.
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II.

5.

b.

Inflasi
Berdasarkan data yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia pada Januari 2019
sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen). Adapun inflasi secara tahunan Januari 2019
dibandingkan pada Januari 2018 mencapai 2,82% (dua koma delapan dua persen). Angka inflasi
tersebut lebih baik dibandingkan data inflasi tahun 2018, sebab inflasi pada Januari 2018 adalah
sebesar 0,62% (nol koma enam dua persen).

c.

Kondisi sosial dan politik
Kondisi Politik Indonesia mengalami proses perubahan demokrasi, yang berakibat pada berbagai
peristiwa sosial dan politik yang menjadi ciri dari ketidakpastian perubahan lingkungan politik di
Indonesia. Tahun 2019 ini Indonesia menghadapi peristiwa politik yang sangat penting, yaitu
dilaksanakannya Pemilihan Umum serentak, yang diantaranya terdapat Pemilihan Presiden. Suhu
politik dapat mengakibatkan perubahan pada perekonomian, dimana beberapa pihak cenderung
untuk menunda melakukan aksi pada tindakan industrinya sampai dengan selesainya pemilihan
tersebut. Namun Perseroan berkeyakinan bahwa Pemilihan umum tersebut berdampak positif
bagi kehidupan politik dan sosial Indonesia, karena masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam
memilih pemimpin.

Faktor Internal:
Selain faktor eksternal, perseroan juga memiliki faktor internal yang dapat mempengaruhi
keberlangsungan kegiatan usahanya, seperti kecukupan modal yang dimiliki Perseroan, kemampuan
menyalurkan pembiayaan kepada pelanggan, serta keahlian yang dimiliki oleh Karyawan Perseroan
dalam mencari pelanggan, serta menerapkan manajemen risiko terhadap pembiayaan yang disalurkan.
Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan
terus meningkatkan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus
berusaha menjaga hubungan baik dengan semua pihak demi mewujudkan kerjasama yang baik serta
memiliki keberlangsungan terus menerus.

SUMBER PENDANAAN / LIKUIDITAS PERSEROAN
Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan sepenuhnya menggunakan modal sendiri dan keuntungan
sebagai likuiditas Perseroan, seluruh sumber likuiditas telah digunakan oleh perseroan, tidak terdapat
kejadian yang mengakibatkan terjadinya perubahan kenaikan atau penurunan pada likuiditas Perseroan
secara signifikan. Seiring kontrak kerja yang saat ini di dapatkan oleh Perseroan, Perseroan mencari
tambahan dana dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering “IPO”).
Apabila dana tersebut masih kurang, maka Perseroan akan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.
Perseroan yakin dengan dukungan dari pemegang saham dan hubungan baik dengan pihak ketiga serta
arus kas operasional yang kuat. Perseroan dapat memenuhi modal kerja dengan baik.

6.

BELANJA MODAL
Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018, 2017 dan 2016:
Keterangan
Peralatan Proyek
Inventaris dan perabot
Kendaraan
Jumlah

2018
25.200.000.000
1.622.743.597
1.523.081.636
28.345.825.239
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31 Desember
2017
224.319.090
305.900.000
530.219.090

2016
235.158.069
235.158.069

Tujuan belanja modal tersebut adalah untuk kebutuhan operasioanal sistem integrasi informatika dan
telekomunikasi.
31 Desember 2018, dalam melakukan belanja modal, Perseroan memperoleh sumber pendanaan dari PT
Astra International Tbk dalam bentuk utang pembiayaan. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2018 Utang pembiayaan Perseroan sebesar Rp463.043.033 digunakan untuk pembelian
kendaraan.
7.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL
Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal dengan melakukan investasi kepada PT Ritel Global
Solusi (“RGS”) sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta Rupiah) pada periode 2018 seluruh
investasi tersebut dilakukan dengan denominasi mata uang Rupiah. Investasi tersebut dilakukan Perseroan
sehubungan dengan kegiatan usaha serta prospek usaha yang dimiliki RGS dinilai Perseroan memiliki
potensi yang baik dimasa yang akan mendatang, sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan bagi
Perseroan. Perseroan tidak menutup kemungkinan untuk menambah jumlah investasinya pada RGS atau
pada perusahaan lain. Perseroan memiliki rencana untuk merealisaikan investasi pada RGS tersebut
menjadi modal saham pada tahun 2019. dengan dilakukannya investasi pada RGS tersebut, diharapkan
dapat memberikan keuntungan sebesar 70% dari nilai investasi tersebut pada tahun 2020.

8.

LIABILITAS YANG MASIH TERUTANG, DAN LIABILITAS DALAM BENTUK MATA UANG ASING
Sampai dengan laporan keuangan 31 Desember 2018, Perseroan tidak memiliki pinjaman yang masih
terutang. Selain itu, perseroan tidak memiliki kebutuhan pada pinjaman musiman dikarenakan bidang
usaha yang saat ini dijalankan Perseroan tidak memiliki siklus atau pola tersentu.
Perseroan tidak memiliki liabilitas dalam mata uang asing, dikarenakan Perseroan berkeyakinan bahwa
apabila menggunakan liabilitas dalam mata uang asing, besar kemungkinan akan ada biaya atas perubahan
nilai tukar Rupiah terhadap mata uang tersebut yang dapat mempengaruhi pendapatan Perseroan.

9.

DAMPAK FLUKTUASI KURS VALUTA ASING
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 Perseroan mempunyai asset dalam mata uang asing
sebagai berikut:
2018
Aset
Bank

Mata Uang
Asing (USD)
1.576.187

Rupiah
22.824.759.207

31 Desember
2017
Mata Uang
Rupiah
Asing (USD)
401.172 5.435.071.928

2016
Mata Uang
Rupiah
Asing (USD)
2.824
37.948.504

Berikut adalah sensitivitas Perusahaan terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap Dolar
Amerika Serikat pada tanggal laporan posisi keuangan, yang menggunakan 10% tingkat sensitivitas untuk
tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel manajemen kunci dan
pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas kemungkinan perubahan kurs mata
uang asing yang wajar.
Jika Rupiah menguat 10% terhadap Dolar Amerika Serikat, maka jumlah rugi komprehensif untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan berkurang sebesar Rp2.282.475.921. Sedangkan jika
Rupiah melemah 10% terhadap Dolar Amerika Serikat, akan terjadi dampak berlawanan terhadap jumlah
rugi komprehensif dengan besaran yang sama. Dampak perubahan kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika
Serikat tersebut terutama berasal dari perubahan nilai wajar aset keuangan dalam Dolar Amerika Serikat.
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10. KEJADIAN ATAU KONDISI TIDAK NORMAL
Tidak ada kejadian yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi jumlah pendapatan termasuk
dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan.
11. KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perseroan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama yang
dihadapi Perseroan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar (yaitu risiko
tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing) dan risiko likuiditas. Fungsi utama dari
manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko-risiko ini
dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan risk appetite Perseroan. Perseroan secara rutin
menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk
dan praktek pasar terbaik.
Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan
perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.
Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara keseluruhan
serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas.
Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen
keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan dihadapkan pada
risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank, transaksi
valuta asing dan instrumen keuangan lainnya.
Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan
memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk
mengurangi risiko penurunan nilai piutang. Risiko kredit juga timbul dari simpanan-simpanan di bank dan
institusi keuangan. Untuk memitigasi risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas pada institusi keuangan
yang terpercaya.
Risiko Pasar
•

Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari
instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Pengaruh dari
risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman jangka pendek dan panjang dari
Perusahaan yang dikenai suku bunga mengambang.
Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat
mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu. Manajemen
tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.

•

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Risiko mata uang asing adalah risiko ketika nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu
instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan
terhadap fluktuasi nilai tukar atas Perusahaan berasal dari berbagai nilai tukar mata uang terutama
sehubungan dengan Dolar Amerika Serikat.
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Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko pada saat Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh tempo.
Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (cash-in) dan kas keluar (cash-out)
untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran liabilitas yang jatuh tempo.
Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek maupun jangka panjang yang
jatuh tempo diperoleh dari pendapatan dari pelanggan.
12. PENGELOLAAN MODAL
Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat kredit
yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi
pemegang saham.
Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan
perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan
dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham.
Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang disajikan.
Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk mengamankan
pembiayaan pada biaya yang wajar.
13. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI 3 (TIGA) TAHUN TERAKHIR
a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Sebelum tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian
Laporan Keuangan”. Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan PSAK No. 1 (2015),
“Penyajian Laporan Keuangan” dan amandemen PSAK 1 (2015), “Penyajian Laporan Keuangan tentang
Prakarsa Pengungkapan”. Penerapan Amandemen PSAK No. 1 (2015) tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap laporan keuangan. Amandemen ini, antara lain, memberikan klarifikasi terkait
penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan
pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan
kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kecuali bagi penerapan beberapa PSAK yang
telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan keuangan, beberapa
standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2018.
Sebelum tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), “Laporan Arus
Kas”.
Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 2 (2016), “Laporan Aru
Kas: Prakarsa Pengungkapan”.
Amandemen ini, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
Pengungkapan yang diisyaratkan Amandemen PSAK No. 2 (2016) diungkapkan pada laporan keuangan.
Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan
menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan
pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
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Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas
dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.
Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan dan disajikan dalam Rupiah (“Rp”) penuh,
kecuali dinyatakan lain.
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan
penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat
pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area yang kompleks atau
memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat
berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di laporan keuangan
b. Pajak Penghasilan
Sebelum tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak
Penghasilan”, yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang
berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang
berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. PSAK Revisi ini juga
menghapuskan pengaturan mengenai pajak final.
Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 46 (2016), “Pajak
Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi”.
Perubahan ini, antara lain, menjelaskan persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan pada rugi
yang tidak terealisasi. Amandemen ini menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan
dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut dibawah basis pajak aset.
Perubahan tersebut juga menjelaskan aspek-asek akuntansi tertentu untuk aset pajak tangguhan.
Penerapan dari amandemen PSAK No. 46 (2016) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan
keuangan.
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VI.

FAKTOR RISIKO

Sebagaimana halnya dengan kegiatan usaha yang lain, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan juga
tidak terlepas dari beberapa risiko. Calon Investor harus terlebih dahulu secara cermat dan hati-hati
mempertimbangkan berbagai risiko usaha yang dijelaskan dalam Prospektus ini, sebelum memutuskan untuk
berinvestasi pada saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak
material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek
usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan Investor
dapat mengalami kerugian atas investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi penyataan perkiraan ke
depan (“forward looking statement”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur risiko atau
ketidakpastian.
Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan
kegiatan usaha telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan
Perseroan.
RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN OPERASIONAL PERSEROAN
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari risiko-risiko yang dapat mengancam kelangsungan
usaha Perseroan. Beberapa risiko yang mempengaruhi usaha Perseroan secara umum dapat dikelompokkan
sebagai berikut:
A. ADAPUN RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA
PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
-

Risiko Perkembangan Teknologi
Kemampuan Perseroan sebagai pemberi jasa layanan teknologi dari sisi teknis maupun kinerja sangat
tergantung kepada kehandalan sistem teknologi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi
terkini. Perkembangan teknologi terberkembang dan begitu cepat akan berdampak pada perubahan
kebutuhan pelanggan akan teknologi itu sendiri. Apabila Perseroan tidak dapat mengikuti tren
perkembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka hal ini dapat berpengaruh
terhadap kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional, kehilangan pelanggan, dan
dapat dapat berpengaruh negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

B. ADAPUN RISIKO-RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL YANG LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG
DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
-

Risiko Tingkat Persaingan Usaha
Dengan semakin terbukanya kesempatan untuk berbisnis dibidang jasa pelayanan teknologi pada
industri teknologi di Indonesia dan semakin berkembangnya jumlah pemain dalam industri ini maka
akan menyebabkan tingkat persaingan yang ketat di pasar domestik maupun global, tidak ada jaminan
bahwa dimasa depan Perseroan akan mampu bersaing dengan pesaing yang ada maupun yang akan
ada, Hal ini akan menimbulkan risiko apabila Perseroan terlambat mengantisipasi atau kalah dalam
persaingan bisnis tersebut, akan berdampak pada tekanan harga/imbalan sehingga selain dapat
mengurangi tingkat keuntungan Perseroan, dapat juga mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan
bersih Perseroan.

-

Risiko Investasi Atau Aksi Korporasi;
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha melakukan investasi dan/atau aksi korporasi untuk
menunjang kemajuan kegiatan usaha Perseroan. Perseroan selalu melakukan penelitian setiap tindakan
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yang akan dilakukan baik untuk pengembangan bisnis yang ada maupun temuan teknologi baru yang
memerlukan investasi dan/atau aksi korporasi. Apabila Perseroan melakukan kesalahan dalam
membuat penelitian dan/atau kajian, dapat berdampak pada hasil investasi dan/atau hasil aksi
korporasi tersebut sehingga dapat mengakibatkan bertambahnya biaya dan waktu yang berpengaruh
pada pendapatan Perseroan.
-

Risiko Kegagalan Emiten Memenuhi Peraturan Perundang - Undangan Yang Berlaku Dalam
Industrinya;
Dalam industri Teknologi informasi yang memerlukan ketepatan dalam pemberi jasa layanan dari sisi
teknis maupun kinerja sangat tergantung kepada kehandalan sistem teknologi yang dipakai dimana
kegiatan usaha Perseroan tetap dibatasi oleh koridor ketentuan dari Kementerian Komunikasi dan
Informatika. Apabila ada kegiatan usaha Perseroan yang tidak memenuhi ketentuan baik aturan yang
sudah ada maupun terbaru maka proyek proyek dapat dihentikan, Hal ini dapat berpengaruh terhadap
kemampuan Perseroan dalam melakukan kegiatan operasional yang dapat berpengaruh negatif
terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan.

-

Risiko Kelangkaan Sumber Daya;
Perseroan bergerak dibidang usaha yang kompetitif, Perseroan memiliki ketergantungan pada usaha
yang dilakukan oleh karyawan yang memiliki keahlian khusus yang memiliki kemampuan dan
pengalaman yang khusus sesuai dengan bidang usaha Perseroan. Kemampuan Perseroan untuk dapat
mempertahankan karyawan yang memiliki keahlian khusus tersebut dan mempekerjakan karyawan
dengan kualitas yang diinginkan akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam
berkompetisi di pasar yang mana hal ini memiliki korelasi langsung terhadap tingkat pendapatan bersih
dan pencapaian laba Perseroan, oleh karena itu dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan
mempekerjakan karyawan yang memiliki keahlian khusus.

-

Risiko Keterlambatan Atas Penyelesaian Proyek;
Risiko keterlambatan penyelesaian proyek yang diakibatkan proyek yang dimiliki Perseroan melibatkan
banyak risiko yang terkait, diantaranya adalah:
- Proses perizinan untuk memperoleh persetujuan dari Pemerintah dan peraturan terkait lainnya
membutuhkan lebih banyak waktu dan sumber daya dari yang diperkirakan;
- Proses perencanaan yang perlu penyesuaian antara lain perencana dan hasil yang tidak sesuai;
- Proses proyek tidak dapat selesai sesuai jadwal, atau berjalan sesuai anggaran;
Tertundanya proses serah terima proyek kepada pelanggan, dapat berakibat pada keterlambatan
penyelesaian sebagian atau seluruh proyek-proyeknya. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat
menyebabkan biaya investasi membengkak dan pada akhirnya dapat menambah jumlah pendanaan
yang diperlukan hingga masa penyelesaian proyek. Selain itu keterlambatan penyelesaian proyek juga
mengakibatkan memburuknya reputasi Perseroan dan hilangnya kepercayaan nasabah terhadap kinerja
Perseroan. Hal-hal tersebut dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kinerja
operasional, pendapatan dan prospek usaha Perseroan. Keterlambatan penyelesaian proyek dapat
dipastikan akan mengakibatkan pembengkakan biaya pembangunan dan akan berdampak negatif
terhadap kinerja keuangan Perseroan.

-

Risiko Tidak Tertagihnya Piutang Usaha
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki piutang usaha dengan pihak lain. Tidak ada
jaminan bahwa piutang usaha tersebut dapat dibayarkan tepat waktu dengan ketentuan dan
persyaratan yang telah disepakati di awal perjanjian. Keterlambatan atau tidak terbayarnya piutang
akan berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan, dan dapat berakibat negative pada kinerja
Perseroan. Untuk itu, dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain, perseroan melihat kondisi
keuangan dan riwayat pembayaran utang pihak tersebut dengan harapan agar ketentuan yang
diperyaratkan dalam perjanjian utang piutang dapat terpenuhi.
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C. ADAPUN RISIKO-RISIKO UMUM ADALAH SEBAGAI BERIKUT:
-

Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global;
Kondisi perekonomian makro dan global berpengaruh terhadap kinerja berbagai Perusahaan di
Indonesia termasuk Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara akan
memberikan dampak langsung terhadap permintaan dan penawaran yang terjadi di suatu negara dan
secara tidak langsung akan berdampak pada negara yang mempunyai hubungan kerjasama dengan
negara yang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Dalam hal ini, apabila terjadi
perubahan kondisi perekonomian di Indonesia beserta negara lainnya yang mempunyai hubungan
kerjasama dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kinerja usaha Perseroan
termasuk berkurangnya pelanggan dan peluang untuk mendapatkan pelanggan bagi Perseroan.
-

Perubahan Kurs Valuta Asing;
Saat ini mata uang yang digunakan Perseroan adalah mata uang Rupiah, namun dalam kondisi tertentu
beberapa biaya dan pendapatan Perseroan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat, terkait dengan
pendapat yang berupa mata uang Dollar Amerika Serikat dimana kurs mata uang Rupiah mengalami
penurunan terhadap mata uang Dollar Amerika Serikat akan mengakibatkan kenaikan dari pendapatan
yang diperoleh Perseroan namun dari segi biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat akan dapat berakibat pada peningkatan atas biaya-biaya tersebut secara proporsional
dan dapat berdampak negatif terhadap kondisi keuangan, kegiatan operasional usaha hasil usaha serta
prospek usaha Perseroan.

-

Tuntutan Atau Gugatan Hukum;
Dalam menjalankan kegiatan usaha apabila proyek atau produk yang dihasilkan tidak memenuhi
keinginan pelanggan berdasarkan kontrak yang disepakati dan kesalahan dalam melakukan pekerjaan
atas proyek akan menjadi tuntutan atau gugatan hukum dari pelanggan maupun pihak yang terkena
dampak, yang dapat disebabkan oleh jangka waktu terlewati, tidak memenuhi peraturan pemerintah,
spesifikasi pekerjaan yang tidak memenuhi kesepakatan kontrak. Hal ini berpotensi timbulnya tuntutan
atau gugatan hukum. Tuntutan atau gugtatan hukum yang diterima Perseroan dapat berdampak negatif
bagi kegiatan operasional serta reputasi buruk yang diterima Perseroan dari pelanggan dan masyarakat.
Hal tersebut dapat mengakibatkan pemutusan kontrak atau tidak diperpanjangnya kontrak oleh
pelanggan Perseroan, yang secara otomatis akan berpengaruh secara negatif pada kondisi keuangan
Perseroan.

-

Kebijakan Pemerintah;
Perseroan yang bergerak di bidang telekomunikasi sangat berpengaruh pada kemajuan teknologi yang
selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat perlu adanya peraturan yang mengatur atas
kemajuan teknologi untuk tidak disalah gunakan, sehingga kegiatan usaha Perseroan sangat
dipengaruhi oleh perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait
dengan perkembangan teknologi, yang apabila dilanggar dapat memberikan dampak material yang
merugikan terhadap kegiatan usaha, seperti sanksi material, pemberhentian sementara kegiatan usaha
Perseroan yang berdampak negatif pada pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI DI SAHAM PERSEROAN
-

Kondisi Pasar Modal Indonesia Dapat Mempengaruhi Harga Atau Likuiditas Saham Perseroan;
Ketiadaan Pasar Untuk Saham Perseroan Dapat Berkontribusi Pada Kurangnya Likuiditas.
Dengan tercatatnya saham Perseroan di Bursa Efek, tidak ada kepastian bahwa pasar untuk saham
Perseroan dapat likuid, hal ini tergantung pada kondisi Pasar modal Indonesia dan global selain dari
kinerja keuangan Perseroan. Tidak ada kepastian bahwa seorang pemegang saham akan dapat
melakukan penjualan atas saham Perseroan pada harga atau pada waktu seperti yang dapat dilakukan
pemegang saham di pasar modal yang lebih likuid. Apabila saham Perseroan tidak likuid, maka
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berdampak pada investor yang tidak dapat melakukan realisasi atas investasinya pada saham Perseroan
pada waktu tertentu.
-

Fluktuasi Harga Saham Perseroan
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat menjadi sangat berfluktuasi tergantung pada
berbagai faktor, termasuk:
• perbedaan antara kondisi keuangan dan hasil kegiatan usaha yang sebenarnya dibandingkan
dengan perkiraan para pemodal atau para analis;
• perubahan rekomendasi atau persepsi dari para analis terhadap Perseroan atau Indonesia;
• perubahan pada kondisi ekonomi, politik atau pasar pada umumnya di Indonesia;
• perubahan pada harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama Asia) di
pasar yang berkembang;
• fluktuasi dari harga saham-saham di pasar modal secara umum.
Atas beberapa faktor tersebut mengakibatkan perubahan harga atau fluktuasi harga saham perseroan
yang tidak menutup kemungkinan akan berada pada dan/atau dibawah harga pembelian investor, yang
dapat menimbulkan kerugian atas investasi tersebut.

-

Risiko Perseroan Tidak Dapat Membagikan Dividen
Kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen tergantung pada kinerja keuangan Perseroan,
dimana tergantung pada operasional, pertumbuhan, persaingan, kebijakan/peraturan yang ada
maupun yang akan ada dan kondisi perekonomian dan industri teknologi informasi pada umumnya.
Sehingga apabila dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak dapat menanggulangi hal hal
tersebut diatas maka akan mempengaruhi hasil kinerja operasionalnya yang mempengaruhi pada
laporan keuangan Perseroan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan selalu dapat
membayar dividen atau Direksi Perseroan akan memberikan rekomendasi atau Pemegang Saham
Perseroan akan menyetujui pembayaran Dividen. Selain itu, pinjaman pendanaan Perseroan di masa
depan (bila ada) mungkin dapat mengandung pembatasan pada kemampuan Perseroan untuk
membayar dividen.

Risiko-risiko diatas telah disusun berdasarkan bobot dari masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan yang
dimulai dari risiko utama Perseroan dan Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua risiko material.
MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI. FAKTOR RISIKO USAHA
DAN UMUM UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO
TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
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VII.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha
Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Maret 2019 atas laporan posisi
keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (anggota dari Crowe Global)
dengan opini tanpa modifikasian.
Pada tanggal 1 Januari 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pekan
Olahraga Nasional”, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan software ”Big
Data” dengan PT Zamrud Khatulistiwa Technologi. Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp5.010.000.000. Setelah
proses pekerjaan tersebut selesai, PT Zamrud Khatulistiwa Technologi setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan
terkait konsultasi dan pengembangan dengan nilai Rp9.517.200.000. Selain itu, PT Zamrud Khatulistiwa Technologi
juga setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan terkait perawatan sistem informasinya selama 1 tahun setelah
seluruh pekerjaan untuk pengadaan software dan konsultasi serta pengembangan selesai dengan nilai
Rp4.752.000.000. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal perjanjian ditandatangani
sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
Sesuai license agreement, pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan bekerjasama dengan Cranium
mengembangkan mesin pengelola transaksi dan pembayaran dalam “Unity Syariah Network”. Beberapa fitur yang
akan diterapkan seperti Transaction Support, Bank Interfaces, Local Network Interfaces, Bill Payment Interface,
Billers API, Fintech API dan Aplikasi Seluler (Android dan IOS). Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun
dimulai dari tanggal perjanjian, dan akan dievaluasi setiap 1 tahun.
Sesuai Akta Notaris No. 03 dari Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., tanggal 21 Januari 2019, Perusahaan menempatkan
investasi sebesar Rp3.500.000.000 (atau setara dengan 70% kepemilikan) ke PT Ritel Global Solusi. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2018, modal yang sudah disetorkan adalah sebesar Rp1.500.000.000
Pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan perjanjian ”Pengadaan Perangkat EDC MPOS” No. 005/PKS/ENVYDINAMIKA/II/2019 dan No. 001/PK-MPOS/DUJ/II/2019, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pekerjaan
pengadaan perangkat ”EDC MPOS” untuk PT Dinamika Utama Jaya sebanyak 4.000 unit dengan total nilai kontrak
sebesar Rp31.680.000.000 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1
tahun dimulai dari tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
Berdasarkan nota kesepahaman “Rencana Proyek Kerjasama Operasi (KSO)” antara Perusahaan dengan PT Jabar
Telematika tanggal 13 Februari 2019, menyetujui untuk membentuk sebuah entitas baru dalam pelaksanaan
proyek untuk pengembangan “Smart Province Jawa Barat” yang meliputi pengembangan “Data Center”, “Smart
Card (Unity)”, “e-Government” dan penyediaan “RFID”. Nota kesepahaman ini berlaku selama 6 bulan sejak
perjanjian tersebut ditandatangani.
Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan nota kesepahaman No. 05.00/MOU/Jabartel-SJA- ENVY/HK.00JT/II/2019 tentang ”Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Serat Optik di Wilayah Jawa Barat”, antara
Perusahaan, PT Jabar Telematika, dan PT Suryajaya Teknotama, menyetujui rencana kerjasama dalam
melaksanakan peluang bisnis di bidang pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi serat optik
di wilayah Jawa Barat. Nota kesepahaman ini berlaku selama 6 bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Pada tanggal 11 Maret 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Pekerjaan Pengadaan Hardware dan Lisensi
Software Untuk Pengembangan Platform Keuangan dan Perpajakan” No. 011/PKS/Teknoglobal-ENVY/III/2019,
Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan hardware dan lisensi software untuk
pengembangan platform keuangan dan perpajakan dengan PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi. Total nilai
kontrak tersebut sebesar Rp80.960.000.000 sesudah Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku dari tanggal
perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 11 Maret 2024.
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Pada tanggal 5 April 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Penyediaan, Penerapan dan Pemeliharaan Sistem
EnvyCBS” No. 012/PKS/ENVY-DATAGENSIA/IV/2019, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama
pekerjaan penyediaan, implementasi, dan pemeliharaan sistem ”EnvyCBS” dengan PT Data Inteligen Indonesia.
Total nilai kontrak tersebut sebesar Rp75.000.000.000 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini
berlaku dari tanggal perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.
Sesuai Akta Notaris No. 61 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 26 Februari 2019, para pemegang saham
Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
• Perubahan status perubahan Perusahaan dari semula perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup.
• Menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perusahaan sehubungan status Perusahaan menjadi perseroan
tertutup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0033486.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 27 Februari 2019.
Sesuai Akta Notaris No. 56 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2019, para pemegang saham
Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
• Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dengan mengangkat Ayu
Perwitasari dan Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid sebagai Direktur, serta mengangkat Abdul Aziz Bin Mohd
Yusof sebagai Komisaris independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah
sebagai berikut:

•

Dewan Komisaris
Komisaris utama
Komisaris
Komisaris independen
Komisaris independen
Komisaris independen

: Imron Hamzah
: Jonathan Tan Kwan Nyan
: Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
: Drs. Anis Baridwan, MBA
: Piter

Direksi
Direktur utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur independen

: Mohd. Sopiyan bin Mohd. Rashdi
: Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
: Azmel Helmi Bin Hamzah
: Mohammad Za Ed Bin Ramli
: Mahendra, M.Sc
: Ayu Perwitasari
: Lesmono Widodo

Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Mohd Sopiyan Bin Mohd Rasdi dan Scan Associates Berhad,
Malaysia, masing-masing sebanyak 34.189.010 lembar saham (atau setara dengan Rp3.418.901.000) dan
sebanyak 4.808.680 lembar saham (atau setara dengan Rp480.868.000) kepada PT Envy Manajemen
Konsultasi.

Sesuai Akta Notaris No. 91 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 22 Maret 2019, para pemegang saham
Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
• Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan kepada
masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia serta mengubah status
Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
• Melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 600.000.000
saham dari total modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp100 per saham.
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•
•

Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan jumlah alokasi
sebanyak-banyaknya 3% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/ dijual kepada masyarakat melalui
Penawaran Umum.
Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka penawaran umum saham kepada
masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
Pasar Modal.

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019.
Piutang usaha
Sampai dengan tanggal 12 Juni 2019, Perusahaan telah menerima pelunasan piutang usaha dari Goldust Limited,
Malaysia dan PT Pillar Fintech Solusindo masing-masing sebesar Rp27.063.056.768 dan Rp15.200.000.000.
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VIII.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN
PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1.

PENDIRIAN PERSEROAN
PT Envy Technologies Indonesia Tbk (dahulu PT Scan Nusantara) (“Perseroan”) didirikan pada tahun 2004
berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 65 tanggal 27 September 2004, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja,
S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-28995 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan
pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Selatan dengan Nomor: 135/BH.09.03/I/2005 tanggal 14 Januari
2005, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 11 tanggal 08 Februari 2005,
Tambahan Berita Negara Nomor: 1308/2005 (untuk selanjutnya disebut “Akta Pendirian”).
Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Modal Ditempatkan
dan Modal Disetor

:

Rp. 1.837.600.000 (satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam
ratus ribu Rupiah) atau setara dengan USS 200,000 (dua ratus ribu Dollar
Amerika Serikat) yang terdiri dari 200.000 (dua ratus ribu) saham, dengan
nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 9.188 (sembilan ribu
seratus delapan puluh delapan Rupiah) atau setara dengan USD 1,00 (satu
Dollar Amerika Serikat).
Rp. 918.800.000 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus ribu
Rupiah) atau setara dengan USD 100,000 (seratus ribu Dollar Amerika
Serikat) yang terdiri dari 100.000 (seratus ribu) saham.

Seluruh modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan telah disetorkan secara tunai oleh masing- masing
pemegang saham.
Susunan permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Scan Associates Berhad
1.
Hazmi Bin Hussain
2.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

Jumlah Saham
200.000
99.000
1.000
100.000
100.000

Nilai Nominal
(Rp9.188,-)
1.837.600.000
909.612. 000
9.188.000
918.800.000
918.800.000

(USD1,00)
200.000

(%)

99.000
1.000

99,00
1,00

100.000
100.000

100,00

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, dalam rangka penawaran Umum, Perseroan telah
mengubah Anggaran Dasar dari Akta No.8 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Perubahan status Perseroan
menjadi Perusahaan Terbuka kemudian berdasarkan Akta No. 61 tanggal 26 Februari 2019 Perseroan telah
mengubah kembali status Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, kemudian terakhir diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 91 tanggal 22 Maret 2019, akta mana telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: AHU-0016297.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019. Semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,
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M.Kn., Notaris di Jakarta.
Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui: (i) perubahan
status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka sehingga nama perseroan menjadi PT
Envy Technologies Indonesia Tbk, serta (ii) Pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyakbanyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat untuk dicatatkan di
Bursa Efek Indonesia; (iii) Pelaksanaan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock
Allocation/ESA), dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari seluruh saham baru yang akan
ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal
dan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan, serta peraturan perundangundangan yang berlaku; (iv) memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan ketentuanketentuan/syarat-syarat dalam rangka program ESA termasuk menentukan tahapan dan tata cara pengalokasian
saham yang mana penetapan tersebut denagn persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan Pasar modal dan
Bursa Efek; (v) Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris
mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, sebagai hasil Pelaksanaan Program ESA,
dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan kepada
Masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana; dan (vi) memberikan kuasa kepada Dewan Komisari
dan Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran
Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk tertapi tidak terbatas pada menetapkan harga penawaran dengan
persetujuan Dewan Komisaris, menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan dengan persetujuan
Dewan Komisaris, menentukan penggunaan dana hasil Penawaran Uumum, menitipkan saham Perseroan
dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI dan
mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia;
(vii) memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta
Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran
Umum Saham Perdana selesai dilaksanakan; dan (viii) menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka antara lain untuk disesuaikan dengan a) Peraturan
Bapepam Nomor IX.J1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008; b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Terbuka; dan c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara
Republik Indonesia.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 08 tanggal 03 Oktober 2018, yang dibuat di
hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang jasa dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
utama sebagai berikut:
-

Aktivitas Pemrograman Komputer seperti kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti
penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak, mencakup konsultasi
yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman, analisis kebutuhan pengguna komputer
dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan
pemecahan masalah tersebut, penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer,
perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk
membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan),
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piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, penyesuaian
perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga
berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien, pengembangan aplikasi yang meliputi konsultasi,
analisi dan pemograman aplikasi.
-

Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer mencakup penyiapan dan
perencanaan system informasi dan pengembangannya, pengembangan program perangkat lunak
software, menyediakan perangkat keras dan peripheralnya dan parel kontrol, konsultasi tentang tipe
dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti
lunak, perencanaan dan perancangan system komputer yang mengintegrasikan perangkat keras,
piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer, menyediakan komponen system perangkat keras
dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh
pihak ketiga atau vendor, menginstal system dan melatih serta mendukung pengguna system,
penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data
di tempat klien, dan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau
penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan
informasi.

-

Aktivitas Pengolahan Data, Hosting mencakup pengolahan dan tabulasi semua jenis data, penyediaan
infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting,
seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting, termasuk di sini penyimpanan Cloud
Computing.

-

Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya mencakup pemulihan kerusakan komputer,
instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak dan kegiatan manajemen
insiden dan digital forensic.

3. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
- Penerbitan piranti lunak (software).
Saat ini Perseroan menjalankan 3 kegiatan usaha yaitu:
1. Keamanan Informasi Digital;
2. Sistem Integrasi Informatika; dan
3. Sistem Integrasi Telekomunikasi;
dimana ketiga kegiatan usaha tersebut dilakukan Perseroan berdasarkan 3 KBLI, yaitu:
1. KBLI Nomor 62012, dengan jenis kegiatan usaha aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui
Internet (e-commerce);
2. KBLI Nomor 62029, dengan jenis kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas
Komputer Lainnya; dan
3. KBLI Nomor 62090, dengan jenis kegiatan usaha Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya.
Lebih lanjut, di dalam KBLI Nomor 62029, disebutkan bahwa jenis kegiatan usahanya mencakup penyediaan
komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau dapat
disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Hal inilah yang kedepannya menjadi dasar Perseroan
menandatangani kesepakatan kerja sama dengan pihak ketiga sehubungan dengan maksud Perseroan yang
kedepannya akan menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
Sehubungan dengan pembatasan dalam daftar negatif Indonesia untuk sektor komunikasi dan informatika
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, bahwa tidak ada
pembatasan atas kepemilikan asing atas bidang usaha dan/atau Kegiatan Perseroan.
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Uraian secara lengkap mengenai kegiatan usaha utama Perseron, telah diungkapkan pada Prospektus halaman
105.
Perseroan telah menjalankan seluruh kegiatan usaha sebagaimana tersebut diatas dan izin-izin yang diperoleh
Perseroan telah berlaku efektif, dan adapun masing-masing jenis kegiatan usaha yang telah dilakukan oleh
Perseroan berdasarkan KBLI tersebut, adalah sebagai berikut :
No.

Kegiatan Usaha

1.

Keamanan
Informasi Digital.

KBLI/Kegiatan
Usaha
- KBLI Nomor 62012
- KBLI Nomor 62029

2.

Sistem Integrasi
Informatika

- KBLI Nomor 62090
- KBLI Nomor 62012

- KBLI Nomor 62029

- KBLI Nomor 62090

3.

Sistem Integrasi
Telekomunikasi

- KBLI Nomor 62029

Contoh Pekerjaan Berdasarkan KBLI & Proyek
Pengaturan pengamanan aplikasi perdagangan melalui
internet (e-commerce)
Menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti
lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau
komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau
vendor
Manajemen insiden dan digital forensik
Pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (ecommerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan
pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui
internet.
Konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras
komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi
piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem
komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti
lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi
biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna
komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan
keluar yang terbaik. Penyediaan komponen sistem perangkat
keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak
ketiga atau vendor. Instalasi sistem dan melatih serta
mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan
manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien
dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian
juga jasa pendukung terkait.
Solusi Operasional Teknologi Informasi (Perangkat Lunak,
Perangkat Keras, Jaringan, dan Instalasi Hybrid IT) secara
umum. Perancangan, Pembangunan dan Integrasi Pusat Data
(Data Center) dan/atau Pusat Pemulihan Data (Data Recovery
Center).
Integrasi Sistem E-Commerce. Perancangan, Pembangunan
dan Integrasi Pusat Sistem Keamanan Digital (SOC: Security
Operation Center).Integrasi Sistem Keamanan Siber berbasis
Komputasi Awan (Cloud Cyber Security System Integration).
Konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras
komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi
piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem
komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti
lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi
biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna
komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan
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- KBLI Nomor 62090

keluar yang terbaik. Penyediaan komponen sistem perangkat
keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak
ketiga atau vendor. Instalasi sistem dan melatih serta
mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan
manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien
dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian
juga jasa pendukung terkait.
Instalasi Piranti Keras Jaringan Inti, Integrasi Sistem
Komunikasi Data dan Integrasi Sistem Transmisi Digital

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memerlukan izin khusus, baik dari Kementrian
Komunikasi dan Informatika perusahaan dalam bidang teknologi informasi tidak memerlukan izin khusus
dalam melakukan kegiatan usahanya.
2.

PERUBAHAN DALAM SUSUNAN PEMEGANG SAHAM DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN SELAMA 3
(TIGA) TAHUN TERAKHIR
Tahun 2016
Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 12 tanggal 11 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan
Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, para pemegang saham Perseroan antara
lain telah menyetujui untuk:
a.

Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari 2.000.000 (dua juta) saham atau seluruhnya sebesar
Rp.18.376.000.000,- (delapan belas miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) menjadi 2.611.616
(dua juta enam ratus sebelas ribu enam ratus enam belas) saham atau seluruhnya sebesar
Rp.23.995.527.808,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh
tujuh ribu delapan ratus delapan Rupiah).

b. Meningkatkan Modal Disetor Perseroan dari 1.385.600 (satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam
ratus) saham atau seluruhnya sebesar Rp.12.730.892.800,- (dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta
delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Rupiah) menjadi 2.611.616 (dua juta enam ratus
sebelas ribu enam ratus enam belas) saham atau seluruhnya sebesar Rp.23.995.527.808,- (dua puluh tiga
miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan
Rupiah).
Dari Peningkatan Modal Disetor Perseroan yang seluruhnya berjumlah 1.226.016 (satu juta dua ratus dua
puluh enam ribu enam belas) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 11.264.635.008 (sebelas miliar
dua ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu delapan Rupiah) telah diambil bagian
masing-masing oleh:
-

Flexcomm Limited, sebanyak 1.042.114 (satu juta empat puluh dua ribu seratus empat belas) saham
atau sebesar Rp. 9.574.943.432 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus
empat puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua Rupiah).
Penjualan Saham Perseroan milik Flexcomm Limited telah mendapat persetujuan RUPS dalam akta
Notaris Sahat Simanungkalit SH., MKn. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Scan Nusantara No
12 Tanggal 11 Agustus 2016.

-

Scan Associates Berhad, sebanyak 171.642 (seratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh
dua) saham atau sebesar Rp. 1.577.046.696 (satu miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat puluh
enam ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah).
Norbik Bashah Bin Indris, sebanyak 12.260 (dua belas ribu dua ratus enam puluh) saham atau sebesar
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Rp. 112.644.880 (seratus dua belas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan
puluh Rupiah).
Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp.23.995.527.808,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan
puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan
Rupiah) yang terdiri dari 2.611.616 (dua juta enam ratus sebelas ribu
enam ratus enam belas) saham, dengan nilai nominal masing-masing
saham sebesar Rp.9.188,- (sembilan ribu seratus delapan puluh
delapan Rupiah).

Modal Ditempatkan
dan Modal Disetor

:

Rp.23.995.527.808,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan
puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan
Rupiah) yang terdiri dari 2.611.616 (dua juta enam ratus sebelas ribu
enam ratus enam belas) saham.

Struktur permodalan dan usunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp9.188,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
2.611.616
23.995.527.808

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Flexcomm Limited
1.
Scan Associates Berhard
2.
Norbik Bashah Bin Indris
3.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

c.

2.219.874
365.626
26.116
2.611.616
-

20.396.202.312
3.359.371.688
239.953.808
23.995.527.808
-

(%)

85,00
14,00
1,00
100,00

Penjualan saham Perseroan milik Flexcomm Limited sebanyak 2.219.874 (dua juta dua ratus sembilan
belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat) saham kepada Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi, jual beli
mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham PT SCAN Nusantara tertanggal 5 Agutsus
2016.
Dengan adanya pengalihan/penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah
sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp9.188,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
2.611.616
23.995.527.808

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
1.
Scan Associates Berhard
2.
Norbik Bashah Bin Indris
3.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

2.219.874
365.626
26.116
2.611.616
-

Tahun 2017
Tidak ada perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham.
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20.396.202.312
3.359.371.688
239.953.808
23.995.527.808
-

(%)

85,00
14,00
1,00
100,00

Tahun 2018
1. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor: 02 tanggal 11 Januari 2018,
yang dibuat di hadapan Esther Jolanda, S.H., M.Kn., sebagai pengganti Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di
Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penjualan saham Perseroan kepada
Aquifer Limited sebanyak 1.566.970 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh
puluh) saham dan Hazmi Bin Hussain sebanyak 78.970 (tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh
puluh) saham, yang masing-masing dimiliki oleh:
a.

b.
c.
d.

Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi Sebesar 1.305.808 (satu juta tiga ratus lima ribu delapan ratus
delapan) saham kepada Aquifer Limited, Jual beli mana telah dilakukan berdasarkan perjanjian jual
beli saham PT Scan Nusantara seluruhnya tertanggal 10 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan
dan bermaterai cukup;
Scan Associates Berhad sebanyak 261.162 (dua ratus enam puluh satu ribu seratus enam puluh dua
rupiah) saham kepada Aquifer Limited, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli
Saham tertanggal 10 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup;
Scan Associates Berhad sebanyak 52.232 (lima puluh ribu dua ratus tiga puluh dua) saham kepada
Hazmi bin Hussain, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal
10 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup; dan
Norbik Bashah bin Idris sebanyak 26.116 (dua puluh enam ribu seratus enam belas) saham kepada
Hazmi bin Hussain, Jual beli dimana telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal
10 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup.

Dengan adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp9.188,- per saham

Keterangan

Jumlah Saham
2.611.616

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Aquifer Limited
1.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
2.
Hazmi Bin Hussain
3.
Scan Associates Berhad
4.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

1.566.970
914.066
78.348
52.232
2.611.616
-

Jumlah Nominal(Rp)
23.995.527.808
14.397.320.360
8.398.438.408
719.861.424
479.907.616
23.995.527.808
-

(%)

60,00
35,00
3,00
2,00
100,00

2. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 33 tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Bliamto
Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui untuk melakukan :
a. Pengalihan saham masing-masing dilakukan oleh :
- Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi sebanyak 809.601 (delapan ratus sembilan ribu enam ratus satu)
saham kepada PT Envy Manajemen Konsultansi, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Juli 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup;
- Aquifer Limited sebanyak 1.566.970 (satu juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus
tujuh puluh) saham kepada Jonathan Tan Kwan Nyan, jual beli mana telah dilakukan berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 17 Juli 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.
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Dengan adanya pengalihan saham tersebut, maka untuk selanjutnya susunan pemegang saham
Perseroan menjadi sebagai berikut :
No.

Nilai Nominal Rp9.188,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
2.611.616
23.995.527.808

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Jonathan Tan Kwan Nyan
1.
PT Envy Manajemen Konsultansi
2.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
3.
Hazmi Bin Hussain
4.
Scan Associates Berhad
5.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

1.566.970
809.601
104.465
78.348
52.232
2.611.616
-

14.397.320.360
7.438.613.988
959.824.420
719.861.424
479.907.616
23.995.527.808
-

(%)
60,00
31,00
4,00
3,00
2,00
100,00

b. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp23.995.527.808,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus
sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan Rupiah) menjadi
Rp480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah).
c. Meningkatkan Modal Disetor Perseroan dari Rp23.995.527.808,- (dua puluh tiga miliar sembilan ratus
sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan Rupiah) menjadi
Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah), modal tersebut disetor secara tunai.
d. Penurunan Nominal perlembar saham semula Rp9.188,- (sembilan ribu seratus delapan puluh delapan
Rupiah) menjadi Rp100,-(seratus Rupiah).
Dari peningkatan Modal Disetor Perseroan yang seluruhnya sebesar Rp96.004.472.192,- (sembilan puluh
enam miliar empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua Rupiah) telah
diambil bagian masing-masing oleh:
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi sejumlah Rp3.838.254.580,- (tiga miliar delapan ratus tiga puluh
delapan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus delapan puluh Rupiah);
PT Envy Manajemen Konsultansi sejumlah Rp34.561.617.012,- (tiga puluh empat miliar enam ratus
dua juta enam puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu dua belas Rupiah);
Jonathan Tan Kwan Nyan sejumlah Rp57.602.679.640,- (lima puluh tujuh miliar enam ratus dua juta
enam ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh Rupiah);
Scan Associates berhad sejumlah Rp960.384,- (sembilan ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan
puluh empat Rupiah).
Hazmi Bin Hussain sejumlah Rp960.576,- (sembilan ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh
enam Rupiah).
Dengan adanya perubahan tersebut, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor

:

Rp.480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang
terdiri dari 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham,
dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100 (seratus
Rupiah).
Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri
dari 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham.
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Dengan adanya perubahan tersebut, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp)
4.800.000.000
480.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Jonathan Tan Kwan Nyan
1.
PT Envy Manajemen Konsultansi
2.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
3.
Hazmi Bin Hussain
4.
Scan Associates Berhad
5.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

720.000.000
420.002.310
47.980.790
7.208.220
4.808.680
1.200.000.000
3.600.000.000

72.000.000.000
42.000.231.000
4.798.079.000
720.822.000
480.868.000
120.000.000.000
360.000.000.000

(%)

60,00
35,00
4,00
0,60
0,40
100,00

Tahun 2019
1. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No.56 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di
hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah
menyetujui penjualan saham Perseroan, yang masing-masing dimiliki oleh:
a. Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi sebanyak 34.189.010 (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh
sembilan ribu sepuluh) saham kepada PT Envy Manajemen Konsultansi, jual beli mana telah dilakukan
berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Maret 2019, yang dibuat di bawah tangan dan
bermaterai cukup; dan
b. Scan Associates Berhad sebanyak 4.808.680 (empat juta delapan ratus delapan ribu enam ratus
delapan puluh) saham kepada PT Envy Manajemen Konsultansi, jual beli mana telah dilakukan
berdasarkan perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 11 Maret 2019, yang dibuat di bawah tangan dan
bermaterai cukup.
Dengan adanya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
No.

Nilai Nominal Rp100,- per saham
Jumlah Saham Jumlah Nominal(Rp)
4.800.000.000
480.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Jonathan Tan Kwan Nyan
1.
PT Envy Manajemen Konsultansi
2.
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
3.
Hazmi Bin Hussain
4.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

720.000.000
459.000.000
13.791.780
7.208.220
1.200.000.000
3.600.000.000

72.000.231.000
45.900.000.000
1.379.178.000
720.822.000
120.000.000.000
360.000.000.000

(%)

60,00
38,25
1,15
0,60
100,00

Selanjutnya, hingga Prospektus ini diterbitkan tidak ada perubahan struktur kepemilikan saham Perseroan
maupun perubahan struktur permodalan Perseroan.
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3.

PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN
Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin dalam menjalankan kegiatan
usahanya, seperti diungkapkan dibawah ini :
No.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jenis Izin, Nomor dan Tanggal Terbit
Surat Keterangan Domisili Perusahaan
No.
1016/27.1BU.1/31.74.02.1008/071.562/e/2018 tanggal 11 Agustus 2018
Nomor
Induk
Berusaha
(NIB)
8120119040951 tanggal 05 Oktober
2018
a. Izin Komersial/Operasional Perseroan
tanggal 05 Oktober 2018, untuk KBLI
Nomor 62012 dengan jenis kegiatan
usaha
aktivitas
Pengembangan
Aplikasi Perdagangan Melalui Internet
(e-commerce).
b. Izin Komersial/Operasional Perseroan
tanggal 05 Oktober 2018, untuk KBLI
Nomor 62029 dengan jenis kegiatan
usaha Aktivitas Konsultasi Komputer
Dan Manajemen Fasilitas Komputer
Lainnya.
c. Izin Komersial/Operasional Perseroan
tanggal 05 Oktober 2018, untuk KBLI
Nomor 62090 dengan jenis kegiatan
usaha Aktivitas Teknologi Informasi
dan Jasa Komputer Lainnya.
Izin Lokasi Perseroan tanggal 05 Oktober
2018, dengan Nomor Induk Berusaha
(NIB) 8120119040951, dengan rencana
kegiatan jasa konsultansi informasi
teknologi.
Izin Lingkungan Perseroan tanggal 05
Oktober 2018, dengan Nomor Induk
Berusaha (NIB) 8120119040951, untuk
kegiatan usaha aktivitas konsultansi
informasi teknologi.
Izin
Usaha
(Surat
Izin
Usaha
Perdagangan) Perseroan tanggal 05
Oktober 2018, untuk KBLI Nomor 62012
dengan jenis kegiatan usaha aktivitas
Pengembangan Aplikasi Perdagangan
Melalui Internet (e-commerce).
Izin Usaha (Izin Usaha Industri) Perseroan
tanggal 05 Oktober 2018, untuk KBLI
Nomor 62029, 62090, dengan jenis
kegiatan usaha Aktivitas Konsultasi
Komputer Dan Manajemen Fasilitas
Komputer Lainnya dan Aktivitas

Masa Berlaku
tanggal
11
Agustus 2023
Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan usaha

Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan usaha

Instansi yang menerbitkan
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Kelurahan
Kuningan Timur
Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Pengelenggara
One Single System

Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Pengelenggara
One Single System

Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan usaha

Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Pengelenggara
One Single System

Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan usaha

Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Pengelenggara
One Single System

Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan usaha

Pemerintah Republik Indonesia c.q.
Lembaga Pengelola dan Pengelenggara
One Single System,

Selama
Perseroan
menjalankan
kegiatan usaha

yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia c.q. Lembaga
Pengelola dan Pengelenggara One Single
System
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Teknologi Informasi dan Jasa Komputer
Lainnya.
8.

Izin
Usaha
Tetap
No.333/T/PERDAGANGAN/2006
tanggal 20 April 2006.

9.

Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak :
02.194.334.5-058.000
Surat Keterangan Terdaftar Nomor : S51KT/WPJ.07/KP.0603/2018 tanggal 26
April 2018
Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Nomor : S-48PKP/WPJ.07/KP.0603/2018
tanggal 26 April 2018,

10.
11.

4.

selama 30 (tiga
puluh)
tahun
terhitung sejak
perusahaan
mulai beroperasi
komersial bulan
Agustus
2005
sampai dengan
bulan Juli 2035
-

y Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal u.b Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal a.n Menteri
Perdagangan

Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Lima
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Lima
Kantor Pelayanan Pajak Penanaman
Modal Asing Lima

PERJANJIAN PENTING
A. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA
Dalam menjalankan kegiatan usaha dan aktivitasnya, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan
pihak ketiga, yaitu sebagai berikut :
1.

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah antara Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog dengan
Perseroan tanggal 20 Februari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup dengan
Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog yang dalam hal ini diwakili oleh Mhd Fadhli Muin sebagai Ketua
I dan Purnomo Erna Budi S sebagai Bendahara (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”)
dengan Perseroan yang dalam hal ini diwakili oleh Mohd Sopiyan Mohd Rashdi selaku Direktur
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Obyek Perjanjian

:

Jangka Waktu

:

Nilai Sewa
Hak
Kewajiban

:
dan :

Bawha Pihak Pertama adalah pemilik atas 1 unit rumah tinggal 2 lantai
yang berlokasi di Jalan Bangka-II No. 11/B, Kelurahan Pela Mampang,
Kecamatan Mampang Jakarta Selatan.
Bahwa jangka waktu perjanjian ini adalah selama 1 tahun, terhitung sejak
tanggal 01 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2019.
Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta Rupiah).
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama
a. berhak menerima pembayaran sewa sebagaimana tersebut pada
Pasal 3 ayat (1) perjanjian ini dari Pihak Kedua atau pihak lain yang
ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan cara sebagaimana tersebut pada
Pasal 4 perjanjian ini.
b. berhak setiap waktu atas ijin Pihak Kedua untuk melakukan control
dan/ atau menginvestarisasi barang-barang milik Pihak Pertama yang
terdapat dalam obyek perjanjian.
c. berhak meminta serta menerima dari Pihak Kedua ganti kerugian
apabila selama jangka waktu perjanjian ini terjadi kerusakan atau
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d.
e.

Penyelesaian
Perselisihan

:

kebakaran terhadap obyek perjanjian sebagaimana dimaksud pada
Obyek Perjanjian ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan
Pihak Kedua atau pihak lain yang berada dalam tanggungan Pihak
Kedua.
berkewajiban menyerahkan penggunaan/ pemanfaatan Obyek
Perjanjian dalam kondisi fisik seperti apa adanya pada saat perjajian
ditandatangani.
berkewajiban untuk melakukan perbaikan kerusakan-kerusakan atas
Obyek Perjanjian apabila terjadi kerusakaan besar dan tidak menutup
kemungkinan untuk diadakan musyawarah atas perbaikan-perbaikan
lainnya yang diperlukan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan Pihak
Kedua.

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
a. berhak untuk menempati, memanfaatkan serta menggunajan Obyek
Perjanjian untuk kepentingan Pihak Kedua.
b. berkewajiban membayar uang sewa sesuai dengan Nilai Sewa.
c. berkewajiban memelihara, menjaga, mengamankan serta melakukan
perbaikan kerusakan-kerusakan atas Obyek Perjanjian ini serta
menjaga dari bahaya kebakaran.
d. berkewajiban membayar biaya-biaya yang timbul akibat perjanjian ini
diantaranya i) rekening listrik; ii) telepon; iii) retribusi sampah; iv)
keamanan dan lain-lain.
e. berkewajiban menyerahkan kepada Pihak Pertama Obyek Perjanjian
dalam keadaan baik apabila perjanjian ini berakhir dan tidak
diperpanjang.
a. Apabila terdapat perselisihan yang terjadi antara Pihak Pertama dan
Pihak Kedua mengenai Perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya
akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;
b. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak
dengan ini memilih menyelesaikannya di Kantor Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan.

Keterangan:
Sesuai dengan hasil pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tanggal
01 April 2019, terhadap bangunan rumah berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah
antara Yayasan Bina Sejahtera Warga Bulog dengan Perseroan tanggal 20 Februari 2019, yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, digunakan oleh Perseroan sebagai kantor
operasional Perseroan guna menunjang kegiatan usaha Perseroan.
2.

The Lease Agreement (“Perjanjian”) Nomor : 112/LA/IV/2018 tanggal 18 April 2018, antara
Perseroan (“Lessee”) dengan PT Rajawali Adiwisma (“Lessor”), yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

a.

Lessor merupakan pemilik dan pengelola gedung dari gedung yang
berlokasi di Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan
Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
b. Lessor hendak menyewakan lantai 23 dari Gedung Menara Rajawali
seluas 430.86 meter per segi (“Premises”) kepada Lessee;
c. Lessee menyewa Premises untuk digunakan secara khusus untuk
kantor. Kecuali disetujui secara tertulis oleh Lessor.
Sejak 06 Mei 2018 sampai dengan 05 Mei 2021.
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Nilai Sewa

:

Nilai Jaminan

:

Penyelesaian
Perselisihan

:

a.

Rp 160.000,- untuk setiap meter persegi untuk setiap bulan kalender
atau secara keseluruhan sebesar Rp. 68.937.600,- untuk setiap bulan
kalender;
b. Service charge awal sebesar Rp. 60.000,- (enam pulu ribu Rupiah)
setiap meter persegi atau sebesar Rp. 25.851.600,- (dua puluh lima
juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus Rupiah);
c. Service charge tiga bulanan awal sebesar Rp. 77.554.800,- (tujuh
puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus ribu
Rupiah).
Rp. 284.367.600,- (dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus enam
puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).
1. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah salah satu pihak memberitahu dengan
ketentuan yang telah disepakati;
2. Masing-masing pihak dapat memberitahu pihak lain bahwa dia
menyerahkan sengketa untuk diselesaikan melalui Arbitrase di
Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

3. The Lease Agreement (“Perjanjian”) Nomor : 121/LA/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018, antara

Perseroan (“Lessee”) dengan PT Rajawali Adiwisma (“Lessor”), yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

4.

Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu
Nilai Sewa

:
:

Nilai Jaminan
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

a.

Lessor merupakan pemilik dan pengelola gedung dari gedung yang
berlokasi di Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1, Kawasan
Mega Kuningan, Jakarta Selatan;
b. Lessor hendak menyewakan lantai 23 dari Gedung Menara Rajawali
seluas 285.83 meter per segi (“Premises”) kepada Lessee;
c. Lessee menyewa Premises untuk digunakan secara khusus untuk
kantor. Kecuali disetujui secara tertulis oleh Lessor.
d. Sejak 01 Oktober 2018 sampai dengan 05 Mei 2021.
a. Rp 160.000,- untuk setiap meter persegi untuk setiap bulan kalender
atau secara keseluruhan sebesar Rp. 45.732.800,- untuk setiap bulan
kalender;
b. Service charge awal sebesar Rp. 60.000,- setiap meter persegi atau
sebesar Rp. 17.149.800,-;
c. Service charge tiga bulanan awal sebesar Rp. 51.449.400,Rp. 188.647.800,a. Para Pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu 30
(tiga puluh) hari setelah salah satu pihak memberitahu dengan
ketentuan yang telah disepakati;
b. Masing-masing pihak dapat memberitahu pihak lain bahwa dia
menyerahkan sengketa untuk diselesaikan melalui Arbitrase di
Jakarta sesuai dengan aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Perjanjian Sewa Nomor : 020/PPP/ENVY-RGS/I/2019 tanggal 28 Februari 2019, antara Perseroan
(“Pihak Pertama”) dengan PT Ritel Global Solusi (“Pihak Kedua”), yang dibuat dibawah tangan dan
bermeterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Pihak Pertama bersedia menyewakan kepada Pihak Kedua, sebuah
ruangan kantor dengan luas 18 m2 (delapan belas meter persegi), yang
dikuasai oleh Pihak Pertama yang terletak di Menara Rajawali Lt. 23, Jl. DR.
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Jangka Waktu
Nilai Sewa
Cara Pembayaran

:
:
:

Pembatasan

:

Penyelesaian
Perselisihan

:

Ide Anak Agung Gde Agung Lot #51, Kawasan Mega Kuningan, Kelurahan
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 12950, untuk dijadikan tempat usaha dan/atau
perkantoran oleh Pihak Kedua.
Sejak 28 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2020.
Sejumlah Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta Rupiah).
a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya sewa, setelah
dilakukannya penandatanganan Perjanjian ini;
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya sewa, pada bulan
ke-6 (enam);
c. Tahap III sebesar Rp. 40% (empat puluh persen) dari biaya sewa, pada
30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
a. Pihak Kedua tidak diperkenankan meminjamkan atau mengalihkan
tempat usaha dan perlengkapannya kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan tertulis dari Pihak Pertam;
b. Pihak Kedua tidak diperkenankan merubah konstruksi dari tempat
usaha tersebut termasuk tidak diperkenankan menambah dan atau
mengurangi ruangan-ruangan yang ada;
c. Semua biaya perbaikan tempat usaha dan perlengkapannya yang rusak
selama digunakan oleh Pihak Kedua menjadi tanggungan dan biaya
Pihak Kedua kecuali apabila kerusakan-kerusakan bukan karena
kelalaian Pihak Kedua.
Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum pada Kantor Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Project Pengadaan EDC MPOS
5.

Perjanjian Kerjasama tentang Pengadaan Perangkat EDC MPOS Nomor: 005/PKS/ENVYDINAMIKA/II/2019 dan Nomor: 001/PK-MPOS/DUJ/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup antara Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Envy”)
dengan PT Dinamika Itama Jaya (selanjutnya disebut sebagai “Dinamika”), dengan syarat dan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Keterangan

:

Ruang
Lingkup :
Perjanjian
Jangka
Perjanjian

Waktu :

Kewajiban

:

-

Bahwa Envy merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa
aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer
lainnya serta aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya
yang memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan menyediakan
komponen system perangkat keras dan piranti lunak.
- Bahwa Dinamika merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
perdagangan peralatan teknologi informasi yang meliputi perangkat
lunak dan perangkat keras komputer yang saat ini berkehendak
untuk menyerahkan pekerjaan pengadaan perangkat EDC MPOS
kepada Envy.
Pengadaan perangkat EDC MPOS untuk Dinamikla sebanyak 4.000 unit
dengan harga Rp. 7.920.000 per unit dalam kondisi baru sesuai dengan
spesifikasi teknis dan bebas cacat atau kerusahaan.
Jangka Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 bulan terhitung sejak
mulai berlakunya perjanjian ini dan jangka waktu tersebut dapat
diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
- Dinamika wajib membayar Nilai Pekerjaan.
- Envy wajib melakukan pekerjaan sesuai denga Jangka Waktu
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Hak

:

Nilai Pekerjaan

:

Penyelesaian
Perselisihan

:

Perjanjian.
Envy berhak mendapatkan pembayaran sesuai dengan Nilai
Pekerjaan dan tata cara pembayara.
- Dinamika berhak mendapatkan hasil pekerjaan sesuai dengan
standar yang berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan Jangka Waktu
perjanjian.
Nilai Pekerjaan yang harus dibayarkan oleh Dinamika kepada Envy dalam
pengadaan perangkat EDC MPOS untuk Dinamika sebanyak 4.000 unit
dengan harga Rp. 7.920.000 atau seluruhnya sebesar Rp.
31.680.000.000, belum termasuk PPn 10%.
- apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam
melaksanakan dan/ atau penafsiran perjanjian ini sejauh mungkin
para pihak akan menyelesaikan melalui musyawarah.
- apabila musyawarah sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai
kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan nya
melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
-

Perjanjian Project Pembangunan Sistem Informasi Manajemen PON
6.

Perjanjian Kerjasama tentang Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pekan Olahraga Nasional
(PON) Nomor: 004/PKS ZT-ENVYTECH/II/2019 dan Nomor: 009/PKS/ENVY-CAMBRUD/II/2019 tanggal
22 Februari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, yang dibuat antara PT
Zambrud Khatulistiwa Technology (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
Keterangan

:

Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Harga Pekerjaan
dan Tata Cara
Pembayaran

:

a.

Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia jasa teknologi
informasi yang bergerak dalam pengembangan dan penyediaan solusi
software berbasis teknologi informasi terkini.
b. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan penyedia jasa teknologi
informasi yang salah satu kegiatan usahanya bergerak dalam
penyiapan
dan
perencanaan
system
informasi
dan
pengembangannya.
c. Bahwa Pihak Pertama berkehendak untuk memberikan pekerjaan
pembangunan System Informasi Manajemen Pekan Olahraga
Nasional (PON).
Para Pihak melaksanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini
sebagaimana Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pekerjaan
dimaksud dengan rincian pekerjaan dan spesifikasi sebagaimana
tercantum dalam Bagian II ketentuan Khusus A-Ruang Lingkup Pekerjaan.
Jangka waktu kontrak ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Pihak
Pertama hingga 31 Desember 2020 terhitung sejak tanggal
ditandatanganinya perjanjian ini.
Harga
Para Pihak sepakat bahwa detail harga pekerjaan adalah sebagai berikut:
a.

b.

Pengadaan Software Big Data
Software Support Subscription
i. Big Data Platform YAYA : Rp. 2.800.000.000
ii. ETL Tools Hgrid Enterprise : Rp. 2.000.000.000
Installation Cost : Rp. 210.000.000
Konsultasi dan Development
Survey dan focuss group discussion : Rp. 1.028.280.000
Project management : Rp. 1.399.200.000
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Sistem publikasi dan pelayanan : Rp. 2.043.360.000
System akreditasi dan entry sport system : Rp. 628.320.000
System id card : Rp. 126.720.000
System proses dan hasil pertandingan : Rp. 839.520.000
System layanan kontingen : Rp. 2.416.260.000
System informasi internal PB PON : Rp. 1.035.540.000
Maintenance Support
Managed operation alokasi resource untuk 12 bulan dengan
harga Rp. 4.752.000.000

c.

Tata Cara Pembayaran
Pekerjaan
Pengadaan Software Big Data
Konsultasi dan Development
- Fase 1 (a,b,c)
- Fase 2 (c,e,f)
- Fase 3 (g,h)
Maintenance support 1 tahun

Hak Kekayaan
Intelktual

:

Hukum Yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

:

Harga

Metode
Pembayaran

Rp. 5.010.000.00

BAST

Rp. 3.055.800.000
Rp. 3.009.600.000
Rp. 3.451.800.000

BAST 1
BAST 2
BAST 2
Per tiga
Rp. 4.752.000.000
bulan
Apabila dari hasil pengembangan project bersama ini melahirkan suatu
inovasi produk terbaru maka akan dibuat perincian terkait pembagian
dan pengaturan pemegang hak paten serta royalty yang didapat oleh
masing-masing pihak secara jelas.
a. Perjanjian ini dan segala akibat hukum yang mungkin timbul, tunduk
dan harus ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.
b. Apabila terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak
Kedua perselisihan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
c. Apabila penyelesaian dengan cara musyawarah tersebut diatas dalam
waktu 30 hari tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk
menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

Perjanjian Project pengerjaan CARKliiK
7.

Perjanjian Kerjasama Nomor: 004A/PKS/BSM-ENVY/I/2019 tanggal 01 Januari 2019, yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara PT Berkah Samitra (yang selanjutnya disebut sebagai
“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan ketentuan
dan syarat sebagai berikut:
Keterangan

:

a.

b.
c.

Bahwa Pihak Pertama merupakan perusahaan yang bergerak
dibidang perdagangan besar mobil bekas, perdangangn besar tekstil,
perdagangan besar pakaian, perdagangan besar tekstil, pakaian dan
alas kaki lainnya, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas
penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan
sejenisnya.
Bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
jasa konsultasi dan informasi.
Bahwa Pihak Pertama dalam menjalankan kegiatan usahanya,
menggunakan fasilitas teknologi informasi untuk mengintergrasikan
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Ruang Lingkup
Pekerjaan

:

Jangka Waktu
Perjanjian

:

Nilai Perjanjian dan
Pembayaran

:

Hak dan Kewajiban
Pihak

:

dan mengotomasikan porspek bisnis yang berhubungan dengan
aspek operasi, produksi maupun distribusi.
d. Bahwa Pihak Pertama ingin membuat suatu system menggunakan
system enterprise resource planning pada proyek pengerjaan
CARKliiK.
e. Bahwa Pihak Kedua memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam hurud d diatas.
Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan
ini menerima penunjukan dari Pihak Pertama untuk menyelesaikan
pekerjaan system enterprise resource planning pada proyek pengerjaan
CARKliiK dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Perjanjian ini.
Perjanjian ini berlaku 3 tahun sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai
dengan tanggal 18 Februari 2022 dan diselesaikannya seluruh pekerjaan
dibuktikan dengan
berita acara penyelesaian pekerjaan yang
ditandatangani para pihak dan seluruh kewajiban pembayaran Pihak
Pertama telah dilaksanakan oleh Pihak Pertama, termasuk didalamnya
porses maintenance atau pemeliharaan selama 2 tahun 3 bulan setelah
diselesaikannya seluruh pekerjaan.
a. Untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini maka Pihak Pertama setuju untuk membayar kepada
Pihak Kedua dengan nilai kontrak sebesar Rp. 4.287.560.000.
b. Nilai kontrak adalah tetap dan Pihak Pertama tidak
mempertimbangkan permintaan Pihak Kedua untuk mengadakan
peninjauan ataupun penyesuaian ulang, kecuali dlaam hal adanya
perubahan pada ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I Perjanjian ini.
c. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran nilai kontrak dengan
cara mentransfer dengan termin pembayaran sebagai berikut:
i. Termin I sebesar 50% setelah set up application selesai
dikerjakan oleh Pihak Kedua yang dibuktikan dengan Berita Acara
Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani para pihak.
ii. Termin II sebesar 30% pada tahun pertama yang dibayarkan pada
tanggal 28 setiap bulannya, dibuktikan dnegan laporan final
progress maintenance dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
iii. Termin III sebesar 20% pada tahun kedua yang dibayarkan pada
tanggal 28 setiap bulannya, dibuktikan dengan laporan final
progress maintenance dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
a. Pihak Pertama berhak mendapatkan hasil pekerjaan terbaik yang
dilakukan oleh PIhak Kedua sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Perjanjian ini dan sesuai
dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perjanjian
ini.
b. Pihak Pertama berhak membatalkan pekerjaan apabila Pihak Kedua
tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan telah melampaui batas
waktu yang ditetapkan untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana
dimaksudkan pada Perjanjian ini.
c. Pihak Pertama berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan hasil
pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian ini
secara eksklusif untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
d. Pihak Pertama berhak menerima laporan pelaksanaan pekerjaan dari
Pihak Kedua setiap minggunya dengan format yang ditentukan oleh
Pihak Kedua.
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e.

Hak dan Kewajiban
Pihak Kedua

:

Kepemilikan Hasil
Pekerjaan

:

Hukum Yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Sengketa

:

Pihak Pertama berhak menerima laporan final progress maintenance
pekerjaan dari Pihak Kedua secara bulanan dengan format yang
ditentukan oleh Pihak Kedua.
f. Pihak Pertama wajib membayar nilai kontrak yang disepakati kepada
Pihak Kedua sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
a. Pihak Kedua berhak atas pembayaran nilai kontrak dengan tata cara
pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
b. Pihak Kedua wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran I Perjanjian ini dan jadwal sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran II Perjanjian ini.
c. Pihak Kedua wajib memberikan laporan atas setiap pelaksanaan
pekerjaan kepada Pihak Pertama setiap minggunya dengan format
yang ditentukan oleh Pihak Kedua.
d. Pihak Kedua wajib memberikan laporan final progress maintenance
pekerjaan kepada Pihak Pertama setiap bulannya dengan format yang
ditentukan oleh Pihak kedua.
Hak kepemilikan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Perjanjian ini beralih dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah
Pihak Pertama melakuka pembayaran atas seluruh biaya pekerjaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian ini. Pihak Kedua
tidak berhak untuk menggunakan hasil pekerjaan tersebut kepada pihak
ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak
Pertama baik selama maupun setelah jangka waktu perjanjian ini
berakhir.
a. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik
Indonesia.
b. Semua dna tiap-taip perbedaan pendapat dan penafsiran atau
perselisihan yang mungkin timbul dengan para pihak didalam
pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
c. Apabila dalam melaksanakan Perjanjian ini terjadi perselisihan/
perbedaan pendapat, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan
perselisihan/ perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah
untuk mufakat, tetapi apabila mufakat tidak tercapai maka para pihak
sepakat untuk menyelesaikan perselisihan/ perbedaan pendapat
tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perjanjian Project Jasa Pembuatan IT Outsource
8.

Kontrak Perjanjian Kerjasama untuk Jasa Perbantuan IT Outsource Proyek RPX Nomor: 004B/MOAPST-ETI/I/2019 tanggal 30 Januari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara
PT Paus Skala Teknologi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), masing-masing untuk perjanjian sebagai berikut
Keterangan

:

Proyek

:

a.

Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang IT
Solution dan Management Services.
b. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa
teknologi dan informasi.
c. Bahwa para pihak dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama
dalam hal jasa perbantuan IT Resource untuk proyek yang sudah
diambil oleh Pihak Pertama.
Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua untuk menyelesaikan
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Service Level

:

Jangka
Waktu :
Pelaksanaan:

Biaya Jasa

:

Jangka
Waktu :
Perjanjian
Hukum
Yang :
Berlaku
dan
Penyelesaian
Perselisihan

proyek yang telah diambil oleh Pihak Pertama dalam usahanya, berikut
adalah proyek atas nama Pihak Pertama yang akan dikerjakan oleh Pihak
Kedua adalah Proyek RPX Untuk Pengerjaan Commerce. Proyek tersebut
akan dikerjakam oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan menjadi
pembentuk konsep serta penilai dari hasil kerja Pihak Pertama. Dalam
kontrak ini Pihak Kedua menyatakan bahwa dalam progress pengerjaan
maupun penyelesaian hand over pekerjaan, Pihak Kedua hanya akan
berhubungan langsung dengan Pihak Pertama dan tidak akan
berhubungan langsung dengan pemilik proyek, baik secara langsung
maupun tidak langsung baik melalui media elektronik seperti e-mail dan
aplikasi ponsel dalam bentuk apapun, maupun konvensional lainnya baik
berupa surat maupun penyampaian pesan dari pihak lain.
Pihak Kedua setuju untuk memberikan service level kepada Pihak
Pertama dalam bentuk:
a. Pengerjaan pekerjaan proyek secara penuh untuk setiap proyek
dari tahap awal sampai pada tahap penyerahan kepada klien.
b. Tanggung jawab untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada
Pihak Pertama yang akan disesuaikan dengan pemenuhan
kebutuhan klien per proyek.
c. Warranty maintenance selama 6 bulan setelah go-life dari setiap
proyek kepada Pihak Pertama atas segala pekerjaan yang telah
dilakukan.
Pelaksanaan pengerjaan proyek dari masing-masing klien ini harus
dimulai selambat-lambatnya 1 hari setelah ditandatanganinya perjanjian
ini dan Pihak Kedua harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut
secara keseluruhan serta menyerahkan kepada Pihak Pertama dalam
keadaan baik selambat-lambatnya 90 hari sudah termasuk waktu untuk
review dan akan dilakukan maintenance setelah warranty selesai.
Biaya jasa yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
adalah sebesar Rp. 2.970.000.000, sudah termasuk pajak final (PPH23)
atas jasa konsultasi.
Perjanjian ini efektif berlaku 39 bulan sejak tanggal 30 Januari 2019
sampai dengan 30 April 2022.
a. Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk kepada ketentuan hukum yang
belaku di Republik Indonesia.
b. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan terkait
dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 20
hari kerja terhitung sejak salah satu pihak mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai adanya
perselisihan tersebut.
c. Apabila dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas tidak
tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
d. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Sekatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak dan
terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan banding
atau kasasi.
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9.

Kontrak Perjanjian Kerjasama untuk Jasa Perbantuan IT Outsource (Proyek Comforta) Nomor:
006A/MOA-PST-ETI/I/2019 tanggal 14 Februari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup, antara PT Paus Skala Teknologi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), masing-masing untuk perjanjian sebagai
berikut:
Keterangan

:

Proyek

:

Service Level

:

Jangka Waktu
Pelaksanaan:

:

Biaya Jasa

:

Tata Cara
Pembayaran
Denda

:

Hukum Yang
Berlaku dan
Penyelesaian

:

:

a.

Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang IT
Solution dan Management Services.
b. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa
teknologi dan informasi.
c. Bahwa para pihak dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama
dalam hal jasa perbantuan IT Resource untuk proyek yang sudah
diambil oleh Pihak Pertama.
Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua untuk menyelesaikan
proyek yang telah diambil oleh Pihak Pertama dalam usahanya, berikut
adalah proyek atas nama Pihak Pertama yang akan dikerjakan oleh Pihak
Kedua adalah Proyek Comforta Untuk Pengerjaan Commerce. Proyek
tersebut akan dikerjakan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan
menjadi pembentuk konsep serta penilai dari hasil kerja Pihak Kedua.
Dalam kontrak ini Pihak Kedua menyatakan bahwa dalam progress
pengerjaan maupun penyelesaian hand over pekerjaan, Pihak Kedua
hanya akan berhubungan langsung dengan Pihak Pertama dan tidak akan
berhubungan langsung dengan pemilik proyek, baik secara langsung
maupun tidak langsung baik melalui media elektronik seperti e-mail dan
aplikasi ponsel dalam bentuk apapun, maupun konvensional lainnya baik
berupa surat maupun penyampaian pesan dari pihak lain.
Pihak Kedua setuju untuk memberikan service level kepada Pihak
Pertama dalam bentuk:
a. Pengerjaan pekerjaan proyek secara penuh untuk setiap proyek
dari tahap awal sampai pada tahap penyerahan kepada klien.
b. Tanggung jawab untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada
Pihak Pertama yang akan disesuaikan dengan pemenuhan
kebutuhan klien per proyek.
c. Warranty maintenance selama 6 bulan setelah go-life production
dari setiap proyek kepada Pihak Pertama atas segala pekerjaan
yang telah dilakukan.
Pelaksanaan pengerjaan proyek dari masing-masing klien ini harus
dimulai selambat-lambatnya 1 hari setelah ditandatanganinya perjanjian
ini dan Pihak Kedua harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut
secara keseluruhan serta menyerahkan kepada Pihak Pertama dalam
keadaan baik selambat-lambatnya 60 hari setelah pengerjaan sudah
termasuk waktu untuk review.
Biaya jasa yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
adalah sebesar Rp. 220.000.000, sudah termasuk pajak final (PPH23) atas
jasa konsultasi.
- Tahap I sebesar 50% dibayar setelah go-production;
- Tahap II sebesar 50% dibayar setelah go-live.
Apabila Pihak Kedua terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan
sesuai dengan waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar
1% (satu persen) dari biaya jasa yang telah disepakati.
a. Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk kepada ketentuan hukum yang
belaku di Republik Indonesia.
b. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan terkait
53

Perselisihan

dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 20
hari kerja terhitung sejak salah satu pihak mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai adanya
perselisihan tersebut.
c. Apabila dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas tidak
tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
d. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Sekatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak dan
terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan banding
atau kasasi.

10. Kontrak Perjanjian Kerjasama untuk Jasa Perbantuan IT Outsource (Proyek Hedez) Nomor:
004C/MOA-PST-ETI/I/2019 tanggal 04 Februari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai
cukup, antara PT Paus Skala Teknologi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
Keterangan

:

Proyek

:

Service Level

:

Jangka Waktu
Pelaksanaan:

:

a. Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang IT
Solution dan Management Services.
b. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa
teknologi dan informasi.
c. Bahwa para pihak dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama
dalam hal jasa perbantuan IT Resource untuk proyek yang sudah
diambil oleh Pihak Pertama.
Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua untuk menyelesaikan
proyek yang telah diambil oleh Pihak Pertama dalam usahanya, berikut
adalah proyek atas nama Pihak Pertama yang akan dikerjakan oleh Pihak
Kedua adalah Proyek Hadez untuk PT Hadez Graha Karya-Untuk
Pengerjaan ERP. Proyek tersebut akan dikerjakam oleh Pihak Kedua dan
Pihak Pertama akan menjadi pembentuk konsep serta penilai dari hasil
kerja Pihak Kedua. Dalam kontrak ini Pihak Kedua menyatakan bahwa
dalam progress pengerjaan maupun penyelesaian hand over pekerjaan,
Pihak Kedua hanya akan berhubungan langsung dengan Pihak Pertama
dan tidak akan berhubungan langsung dengan pemilik proyek, baik
secara langsung maupun tidak langsung baik melalui media elektronik
seperti e-mail dan aplikasi ponsel dalam bentuk apapun, maupun
konvensional lainnya baik berupa surat maupun penyampaian pesan dari
pihak lain.
Pihak Kedua setuju untuk memberikan service level kepada Pihak
Pertama dalam bentuk:
a. Pengerjaan pekerjaan proyek secara penuh untuk setiap proyek
dari tahap awal sampai pada tahap penyerahan kepada klien.
b. Tanggung jawab untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada
Pihak Pertama yang akan disesuaikan dengan pemenuhan
kebutuhan klien per proyek.
c. Warranty maintenance selama 6 bulan setelah go-life production
dari setiap proyek kepada Pihak Pertama atas segala pekerjaan
yang telah dilakukan.
Pelaksanaan pengerjaan proyek dari masing-masing klien ini harus
dimulai selambat-lambatnya 1 hari setelah ditandatanganinya Perjanjian
ini dan Pihak Kedua harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut
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Biaya Jasa

:

Tata Cara
Pembayaran

:

Denda

:

Hukum Yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Perselisihan

:

secara keseluruhan serta menyerahkan kepada Pihak Pertama dalam
keadaan baik selambat-lambatnya 90 hari setelah pengerjaan sudah
termasuk waktu untuk review.
Biaya jasa yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
adalah sebesar Rp. 420.000.000, sudah termasuk pajak final (PPH23) atas
jasa konsultasi.
Tahap I sebesar 50% dibayar setelah klien set-up application;
Tahap II sebesar 30% dibayar setelah go-production;
Tahap III sebesar 20% dibayat setelah go-live.
Apabila Pihak Kedua terlambat melaksanakan penyerahan pekerjaan
sesuai dengan waktunya, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar
1% (satu persen) dari biaya jasa yang telah disepakati.
a. Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk kepada ketentuan hukum yang
belaku di Republik Indonesia.
b. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan terkait
dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 20
hari kerja terhitung sejak salah satu pihak mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai adanya
perselisihan tersebut.
c. Apabila dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas tidak
tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
d. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Sekatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak dan
terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan banding
atau kasasi.

Perjanjian Project dengan Goldust Limited
11. Perseroan menawarkan kerjasama dengan Goldust Limited, Labuan sebagaimana termuat dalam
Financial Proposal to Goldust Limited For Koperasi Permodalan FELDA, yang dibuat oleh Perseroan,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup
Pekerjaan

:

Jangka Waktu

:

a.
b.
c.
d.

Licensing Fee for OneSolution Suite;
Licensing Fee for Document Management System;
Licensing Fee for Analytics Report;
Implementation Services:
• Project management;
• System requirement study;
• System design study;
• System configuration and implementation for 3rd party
software’s;
• Onesolution configuration and implementation;
• Onesolution customization;
• Integration implementation with others systems;
• System integration testing;
• User acceptance testing;
• DR testing;
• Deployment;
• Training.
Priode pekerjaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan.
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Nilai Pekerjaan

:

Pembayaran

:

Ketentuan

:

-

Penawaran pekerjaan sebesar Rp. 97.880.490.890,Penawaran biaya pemeliharaan Rp. 40.975.025.000,Untuk pekerjaan OneSolution Suite Software dan 3rd party license
sebesar 10% dari total biaya pada saat Purchase Order;
- Untuk pekerjaan Implementation Services sebesar 20% pada saat
Purchase Order, 20% pada saat Software Requirement Specifications
(SRS) dikeluarkan, 20% pada saat pengiriman pekerjaan untuk di
lakukan uji coba, 30% pada saat User Acceptance Testing (UAT), dan
10% saat Post Implementation Support (PIS) atau setelah 15 hari dari
PIS.
Harga penawaran berlaku selama 60 hari.

Keterangan :
- Terhadap kerjasama tersebut telah diterbitkan Purchase Order dari Goldust Limited, Labuan
Nomor: GLDPTETI2007107 tanggal 18 Juni 2018, sebagaimana diuraikan pula dalam tabel
Dokumen Transaksi Terkait Pemesanan Oleh Pembeli (Buyer) dalam Bab V Laporan Pemeriksaan
Hukum ini;
- Terhadap kerjasama ini Perseroan telah dilakukan peralihan pekerjaan kepada i) Network
Transit Asian Sdn berdasarkan Surat Nomor : PTETI/NTASB/GLDPTETI2007107 tanggal 20 Juni
2018 pada point 12 Bab ini; ii) Network Transit Asia Sdn berdasarkan surat tertanggal 04
Februari 2019 sebagaimana dimaksud pada point 13 Bab ini.
- Berdasarkan Surat dari Goldust Limited, Labuan Nomor : GDL/PTETI/EXTD/ICBM/20181024
tertanggal 26 Oktober 2018 juncto Surat Nomor : GDL/PTETI/SM/ICMB/20181215 tertanggal 15
Desember 2018 juncto Surat Nomor : GLD/PTETI/PAYMENT/ICMB/20181215 tertanggal 15
Desember 2018, yang mengkonfirmasi dan menyetujui (i) perubahan jadwal pelaksanaan Project
ICMB yang sebelumnya dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan berubah menjadi 36 (tiga puluh
enam) bulan; (ii) menerima penawaran Perseroan atas jasa pemeliharaan ICMB setelah instalasi
pekerjaan telah selesai dilakukan; dan (iii) merubah tahapan pembayaran Project ICMB menjadi
pembayaran tahap pertama sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen), kedua sebesar 31% (tiga
puluh satu persen), ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen), dan keempat sebesar 5% (lima
persen).
12. Perseroan telah menunjuk Network Transit Asia Sdn selaku Sub Kontraktor untuk “Islamic Core
Banking and Membership Applications Implementation” untuk Koperasi Permoladan Felda Malaysia
Berhad berdasarkan Surat Perseroan Nomor: PTETI/NTASB/GLDPTETI2007107 tanggal 20 Juni 2018
tentang Surat Lantikan Sebagai Nominated Total Sub-Contractor (NTSC) Bagi Cadangan Mereka
Bentuk, Membina dan Menyiapkan Projek Islamic Core Banking Sistem Ahli Koperasi Permodalan
Felda Berhad DI 70 Cawangan Seluruh Malaysia, dan Surat dari Network Transit Asia Sdn Bhd kepada
Perseroan tanggal 21 Juni 2018, yang menyatakan bahwa Network Transit Asia Sdn Bhd menerima
kontrak dari Perseroan dengan nilai Rp. 62.643.520.940 (enam puluh dua miliar enam ratus empat
puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh Rupiah) dengan ketentuan
pembayaran sebagai berikut:
- Pada saat Purchase Order sebesar 15% (lima belas persen);
- Pada saat uji system intergrasi sebesar 20% (dua pulu persen);
- Pasa saat uji coba telah disetujui sebesar 20% (dua puluh persen);
- Pada saat uji coba integrasi aplikasi sebesar 20% (dua puluh persen);
- Pada saat uji coba telah disetujui sebesar Rp. 20% (dua pulu persen); dan
- Pada saat pekerjaan telah diterima seluruhnya sebesar 5% (lima persen).
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Keterangan:
- Sehubungan dengan penunjukan Network Transit Asia Sdn untuk pekerjaan pada point 11 Bab
ini “Islamic Core Banking and Membership Applications Implementation” untuk Koperasi
Permodalan
Felda
Malaysia
Berhad
berdasarkan
Surat
Perseroan
Nomor:
PTETI/NTASB/GLDPTETI2007107 tanggal 20 Juni 2018 tentang Surat Lantikan Sebagai
Nominated Total Sub-Contractor (NTSC) Bagi Cadangan Mereka Bentuk, Membina dan
Menyiapkan Projek Islamic Core Banking Sistem Ahli Koperasi Permodalan Felda Berhad DI 70
Cawangan Seluruh Malaysia, pelaksanaan pekerjaan berdasarkan penunjukan tersebut telah
dilakukan, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan Project Report Project ICBM KPF GLD
tertanggal 03 July 2018 dan Project Report Project ICBM KPF GLD tertanggal 30 Oktober 2018;
- Sehubungan dengan kerjasama yang telah berjalan dengan baik, selanjutnya Perseroan dan
Network Transit Asia Sdn telah sepakat untuk memperpanjang kembali pengerjaan proyek,
berdasarkan Memorandum of Understanding tertanggal 29 Oktober 2018, yang mana
Memorandum of Understanding tersebut berlaku efektif untuk 3 (tiga) tahun, dan pelaksanaan
proyek adalah untuk jangka waktu 9 (sembilan) bulan dan akan diperpanjang sampai dengan 36
(tiga puluh enam) bulan;
- Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01 April 2019, bahwa Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Network Transit Asia Sdn.
13. Perseroan telah menunjuk Network Transit Asia Sdn selaku pihak yang akan melakukan pekerjaan
pemeliharaan sistem berdasarkan Surat Perseroan Nomor : B.005A/SM-ENVY-NTA/DIR-ET/I/2019
tanggal 31 Januari 2019 tentang Surat Lantikan sebagai Nominated for Support Maintenance Project
Integrated Core Banking and Membership System (“ICBM”) Ahli Koperasi Permodalan Felda Berhad
dan Surat dari Network Transit Asia Sdn Bhd tanggal 04 Februari 2019, yang mana pemeliharaan
sistem Project ICBM akan dimulai setelah instalasi atas pekerjaan Proect ICBM selesai pada quarter
ketiga di tahun 2019 sampai dengan berkahirnya kerjasama antara Perseroan dengan Network
Transit Asia Sdn Bhd pada bulan Juni 2020. Adapun biaya tahunan atas Support Maintenance Project
ICBM sebagai berikut :
- Onesolution License sebesar Rp. 6.220.305.000,- Document Management System sebesar Rp. 592.410.000,- IBM PureApps sebesar Rp. 15.995.070.000,- Maintenance & Support Rp. 5.874.732.500,Atau seluruhnya sebesar Rp. 28.682.517.500,- untuk setiap tahunnya.
Keterangan :
- Berdasarkan Surat dari Network Transit Asia Sdn Bhd kepada Perseroan tanggal 04 Februari
2019, yang menyatakan bahwa Network Transit Asia Sdn Bhd menerima pekerjaan Support
Maintenance for Integrated Core Banking & Membership yang diberikan oleh Perseroan, yang
akan dimulai pada quarter ketiga di tahun 2019.
- Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01 April 2019, bahwa Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Network Transit Asia Sdn.

57

Perjanjian Project dengan PT Feprina Trijaya dan PT Karya Lintas Sejahtera
14. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pembangunan Menara Tower Telekomunikasi Nomor : 006/FTJSCAN/PKS/III/2018 tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor :
04/FTJ-ENVY/XI/2018 tanggal 29 November 2018, antara PT Ferprina Trijaya (“Pihak Pertama”)
dengan Perseroan (“Pihak Kedua”), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jenis Pekerjaan

:

Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan

:
:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

-

Adanya pekerjaan pembangunan Menara Tower Telekomunikasi
untuk PT Lasmana Swasti Prashida (PT LSP) (pekerjaan yang
diberikan oleh Telkom dan XL-Axiata) yang telah disepakati oleh
Pihak Pertama dengan PT LSP;
- Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan kepada Pihak
Kedua berupa Contruction, Mechanical and Electrical (CME) yang
diberikan PT LSP kepada Pihak Pertama;
- Pihak Kedua berkewajiban mendanai serta memonitoring dan
mengatur secara penuh atas pekerjaan yang telah disepakati
bersama;
- Pihak Kedua berkewajiban menyediakan sarana dan perlengkapan
serta tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dan
kelancaran pekerjaan.
- Pekerjaan Sipil;
- Pekerjaan Tower;
- Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal;
- Pekerjaan Grounding System;
- Pekerjaan Construction Light;
- Pekerjaan Mounting Antenna;
- Pekerjaan Power Supply.
19 Maret 2018 sampai dengan 29 November 2021.
Pembagian hasil dari nila laba bersih adalah sebesar 80% untuk Pihak
Kedua dan 20% untuk Pihak Pertama.
Hukum Republik Indonesia
Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dalam
hal musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) di Jakarta.

Keterangan
- Dalam hal memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini mengenai kewajiban Perseroan untuk
menyediakan sarana, perlengkapan serta tenaga kerja dan kegiatan usaha lainnya selain dari
kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan telah mengalihakan pekerjaan kepada Andi
Kasmiyanto dan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada point 16
dan 17 Bab ini.
- Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 15.468.262.344,- (lima belas miliar empat
ratus enam puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat
Rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order PT Feprina Trijaya Bab ini;
- Untuk lingkup area pekerjaan pada Perjanjian ini adalah Sumatera Barat, Sumatera Utara,
Sumatera Selatan, Lampung Selatan, dan Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diuraikan
pada bagian Purchase Order PT Feprina Trijaya Bab ini;
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15. Perjanjian Project Turkey Pekerjaan Jasa Site Acquisition dan Construction, Mechanical and
Electrical-Microcell Pore tetanggal 15 Maret 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum
Nomor : 03/KLS-ENVY/XI/2018 tanggal 30 November 2018, antara PT Karya Lintas Sejahtera (“KLS”)
dengan Perseroan (“Kontraktor”), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jenis Pekerjaan

:

Nilai Pekerjaan

:

Jangka Waktu
Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:
:

Kontrak kerja ini bersifat Lumpsum, maka apabila Kontraktor menerima
Purchase Order (PO) dan pekerjaan pada site tersebut tidak dapat
dilanjutkan oleh karena alas an apapun (disesuaikan dengan kondisi di
lapangan), maka Kontrakor wajib mengembalikan pembayaran sebesar
nilai yang telah diterima pada Termin I dan/atau Termin II tersebut
dengan cara memperhitungkannya sebagai pengurangan nilai tagihan
site-site lainnya.
- Mencari kandidat lokasi untuk pembangunan dan penempatan
infrastruktur;
- Melakukan pekerjaan SIS (Site Investigation Survey) / Site Survey
untuh lahan/site Pemda meliputi Pre SITAC, hunting minimal 3 (tiga)
kandidat site, Engineering Survey dan Site Survey Report (SSR)/
Technical Site Survey Report (TSSR) dan Site Acquisition dan Detail
Site Design (Pole Foundation) Design, Construction Drawing/ As Plan
Draw dan BOQ (selama TSSR di approve);
Nilai kontrak yang telah disepakati para pihak adalah sesuai dengan nilai
Purchase Order yang akan diterbitkan KLS.
15 Maret 2018 sampai dengan 30 November 2020.
Hukum Republik Indonesia.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka kedua belah
pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat,
apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah
mufakat, masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa
tersebut melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan
- Dalam hal memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini mengenai kewajiban Perseroan untuk
menyediakan sarana, perlengkapan serta tenaga kerja dan kegiatan usaha lainnya selain dari
kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan telah mengalihakan pekerjaan kepada Andi
Kasmiyanto dan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada point 16
dan 17 Bab ini.
- Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 17.181.754.111,- (tujuh belas miliar
seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus sebelas Rupiah)
sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order PT Karya Lintas Sejahterai;
- Untuk lingkup area pekerjaan pada Perjanjian ini adalah di Sumatera Barat, Aceh Utara, Aceh
Barat, Sumatera Utara, Lampung Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan,
sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order PT Karya Lintas Sejahtera Bab ini.
Perjanjian Pengalihan Pekerjaan
16. Sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari LSP dan Triview berupa jasa
telekomunikasi, Perseroan dengan ini memberikan perkejaan tersebut kepada Andi Kasmiyanto
berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Sub Con Proyek Nomor :001/PTSN-ANDI/III/PKS-SUBCON/2018
tanggal 14 Maret 2018, sebagaimana telah diubah dengan Addendum Nomor : 01/ANDENVY/XI/2018 tanggal 30 November 2018, antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan Andi
Kasmiyanto (“Pihak Kedua”), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut :
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Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan

:
:

Wanprestasi

:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

-

Adanya kegiatan pekerjaan Jasa Telekomunikasi untuk PT Triview
Geospital Mandiri (Triview) dan PT Lasmana Swashti Prashida (LSP)
yang telah disepakati dengan Perseroan;
- Dengan adanya kegiatan tersebut di atas, Pihak Pertama setuju
untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya disebut
“Proyek” kepada Pihak Kedua. Disepakati bersama oleh Para Pihak
bahwa yang dimaksud “Proyek” adalah kegiatan Jasa Telekomunikasi
di PT Triview Geospital Mandiri (Triview) dan PT Lasmana Swashti
Prashida (LSP);
- Pihak Pertama berkewajiban mendanai kegiatan proyek atas
pekerjaan yang telah disepakati bersama serta memonitoring dan
mengatur secara penuh atas kegiatan Proyek dan Pendanaan
tersebut;
- Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran proyek tersebut di
atas, hingga selesai sampai dengan melakukan penagihan;
- Prosedural dan ketentuan Proyek dan ketenagakerjaan berada di
bawah tanggung jawab Pihak Kedua dan mengikuti aturan yang
berlaku di Indonesia dan Kesepakatan bersama.
01 Maret 2018 sampai dengan 30 November 2023..
Para Pihak sepakat kerjasama ini memakai system bagi nilai dengan
acuan Purchase Order untuk setiap Project sebesar 20% (dua puluh
persen) utnuk Pihak Pertama dan 80% (delapan puluh persen) untuk
Pihak Kedua.
- Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak menjalankan Kewajibannya
sebagimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini maupun PO
(Purchase Order), berdasarkan laporan dari pemilik proyek kepada
Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mencari
pengganti Pihak Kedua dalam menjalankan proyek tersebut;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar
nilai PO yang diberikan kepada Pihak Pengganti atau nilai PO yang
diberikan kepada Pihak Kedua tergantung pada besaran nilai PO
yang lebih besar, beserta dendanya sebesar 5% dalam jangka
waktu 2 (dua) minggu setelah adanya laporan dari pemilik proyek;
- Apabila Pihak Kedua tidak dapat melakukan pembayaran dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua dikenai
bunga sebesar 2‰ dari besaran total kewajiban Pihak Kedua
sebagaimana telah disebutkan di atas.
Hukum Republik Indonesia
Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dalam
hal musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) di Jakarta.

Keterangan :
1). Kerjasama ini merupakan pengalihan pekerjaan dari perjanjian-perjanjian antara Perseroan
dengan PT Feprina Trijaya dan Perseroan dengan PT Karya Lintas Sejahtera sebagaimana telah
diuraikan dalam point 14 dan 15 Bab ini.
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2).

3).

4).

5).

Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini, yaitu untuk pekerjaan Andi Kasmiyanto dalam rangka
pengerjaan proyek PT Feprina Trijaya sebesar Rp. 9.002.959.300,- (sembilan miliar dua juta
sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus Rupiah ) sebagaimana diuraikan pada
bagian Purchase Order Sub Kontraktor Terkait Pekerjaan Dengan PT Feprina, sedangkan untuk
pekerjaan Andi Kasmiyanto dalam rangka pengerjaan proyek PT Karya Lintas Sejahtera adalah
sebesar Rp. 9.001.651.600,- (sembilan miliar satu juta enam ratus lima puluh satu ribu enam
ratus Rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order Sub Kontraktor Terkait
Pekerjaan Dengan PT Karya Lintas Sejahtera dan Trijaya Bab ini;
Adapun lingkup area untuk pekerjaan Andi Kasmiyanto dalam rangka pengerjaan proyek PT
Feprina Trijaya adalah di Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara sebagaimana
telah diuraikan pada bagian Purchase Order Sub Kontraktor Terkait Pekerjaan Dengan PT
Feprina Trijaya Bab ini;
Adapun lingkup area untuk pekerjaan Andi Kasmiyanto dalam rangka pengerjaan proyek PT
Karya Lintas Sejahtera adalah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh Utara, Aceh Barat, dan
Jambi sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order Sub Kontraktor Terkait
Pekerjaan Dengan PT Karya Lintas Sejahtera Bab ini;
Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01 April 2019, bahwa Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Andi Kasmiyanto.

17. Sehubungan dengan pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari LSP dan Triview berupa jasa
telekomunikasi, Perseroan dengan ini memberikan perkejaan tersebut kepada PT Profesional
Teknologi Telekomunikasi berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Sub Con Jasa Telekomunikasi Nomor
: 002/PTSN-PTPTT/V/PKS-SUBCON/2018 tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana telah diubah dengan
Addendum Nomor : 02/PTT-ENVY/XI/2018 tanggal 30 November 2018, antara Perseroan (“Pihak
Pertama”) dengan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi (“PT PTT”), yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan
Wanprestasi

:
:
:

-

Adanya pekerjaan jasa telekomunikasi untuk PT Triview Geospital
Mandiri (triview) dan PT Lasmana Swashti Prashida (LPS) yang telah
disepakati bersama dengan Perseroan;
- Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan berupa kegiatan
jasa telekomunikasi di Triview dan LSP kepada Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berkewajiban mendanai serta memonitoring dan
mengatur secara penuh atas pekerjaan yang telah disepakati
bersama;
- Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran pekerjaan.
16 Mei 2018 sampai dengan 30 November 2023.
Berdasarkan Purchase Order.
- Apabila Pihak Kedua lalai atau tidak menjalankan Kewajibannya
sebagimana yang telah ditentukan dalam perjanjian ini maupun PO
(Purchase Order), berdasarkan laporan dari pemilik proyek kepada
Pihak Pertama, maka Pihak Kedua berkewajiban untuk mencari
pengganti Pihak Kedua dalam menjalankan proyek tersebut;
- Pihak Kedua berkewajiban untuk membayar ganti kerugian sebesar
nilai PO yang diberikan kepada Pihak Pengganti atau nilai PO yang
diberikan kepada Pihak Kedua tergantung pada besaran nilai PO
yang lebih besar, beserta dendanya sebesar 5% dalam jangka waktu
2 (dua) minggu setelah adanya laporan dari pemilik proyek;
Apabila Pihak Kedua tidak dapat melakukan pembayaran dalam jangka
waktu yang telah ditentukan, maka Pihak Kedua dikenai bunga sebesar
2‰ dari besaran total kewajiban Pihak Kedua sebagaimana telah
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Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

disebutkan di atas.
Hukum Republik Indonesia
- Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib melaksanakan pekerjaan
tersebut dengan fungsinya masing-masing apabila ada unsur-unsur
dalam perjanjian yang dilanggar maka secara otomatis perjanjian ini
tidak berlaku dan gugur dan dapat dibuat kesepakatan baru
bersama;
- Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak.
Dalam hal musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka Para
Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Keterangan :
1) Kerjasama ini merupakan pengalihan pekerjaan dari perjanjian-perjanjian antara Perseroan
dengan PT Ferprina Trijaya dan Perseroan dengan PT Karya Lintas Sejahtera sebagaimana telah
diuraikan dalam point 14 dan 15 Bab ini;
2) Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini, yaitu untuk pekerjaan PT Profesional Teknologi
Telekomunikasi dalam rangka pengerjaan proyek PT Feprina Trijaya sebesar Rp.
4.523.385.600,- (empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh lima ribu
enam ratus Rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order Sub Kontraktor
Terkait Pekerjaan Dengan PT Feprina Trijaya, sedangkan untuk pekerjaan PT Profesional
Teknologi Telekomunikasi dalam rangka pengerjaan proyek PT Karya Lintas Sejahtera adalah
sebesar Rp. 6.478.127.100,- (enam miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua
puluh tujuh ribu seratus Rupiah) sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order Sub
Kontraktor Terkait Pekerjaan Dengan PT Karya Lintas Sejahtera Bab ini;
3) Adapun lingkup area yang dikerjakan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi dalam rangka
pengerjaan proyek PT Feprina Trijaya pada Perjanjian ini adalah di Nusa Tenggara Timur,
Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Sumatera Utara-Batu Bara sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Purchase Order Sub Kontraktor Terkait Pekerjaan Dengan PT Feprina
Trijaya Bab ini;
4) Adapun lingkup area yang dikerjakan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi dalam rangka
pengerjaan proyek PT Karya Lintas Sejahtera pada Perjanjian ini adalah di Yogyakarta,
Lampung Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera
Barat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Purchase Order Sub Kontraktor Terkait
Pekerjaan Dengan PT Karya Lintas Sejahtera Bab ini;
5) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01 April 2019, bahwa Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi.
Perjanjian Project Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjangn Basetransceiver Station Sipil PT Lasmana
Swasti Prashida (PT LSP)
18. Kontrak Pekerjaan Konstruksi Sarana Penunjang Basetransceiver Station (BATS) Sipil, Mekanikal Dan
Elektrikal Nomor : 038/Proc-CME/KP/LSP-SCAN/APR/18 tanggal 16 April 2018, sebagaimana telah
diubah dengan Addendum Nomor : 05/LSP-ENVY/XI/2018 tanggal 29 November 2018, antara PT
Lasmana Swasti Prashida (“LSP”) dengan Perseroan (“Kontraktor”), yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

-

LSP adalah penyedia infrastruktur untuk system telekomunikasi untuk
seluruh wilayah Indonesia;
LSP adalah perseroan terbatas yang juga terdiri dari i) PT Datalink; ii)
PT LSK (merupakan group perusahaan).
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Jenis Pekerjaan

:

Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan
Pembatasan

:
:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

-

Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan yang meliputi detail
design, pekerjaan persiapan, pembangunan pondasi, konstruksi,
transportasi material tower, ereksi, instalasi ME dan Grounding,
penyelesaian, pengujian teknis, penyambungan / instalasi PLN serta
pekerjaan-pekerjaan lainnya;
- Kewajiban atas pekerjaan dilaksanakan sejak diterbitkannya
Purchase Order oleh LSP kepada Kontraktor.
16 April 2018 sampai dengan 29 November 2020.
Berdasarkan Purchase Order.
Kontraktor tidak dibenarkan untuk menyerahkan pelaksanaan pekerjaan
kepada kontraktor lain tanpa persetujuan dari LSP.
Hukum Republik Indonesia
- Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul antara
Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini atau segala
sesuatu yang bertalian dengan masalah-masalah akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat;
- Apabila dalam waktu 60 hari perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara musyawarah, maka akan dimintakan penyelesaiannya kepada
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Keterangan
Pelaksanaan pekerjaan atas Perjanjian ini belum dapat dilakukan sehubungan dengan belum
terdapatnya Purchase Order yang diterbitkan oleh pihak LSP;
Perjanjian Project Pekerjaan Penyedia Jasa Konstruksi Dan Akuisisi Lahan PT Sekawan Abadi Prima
19. Perjanjian Induk Kerjasama Penyediaan Jasa Konstruksi dan Akuisisi Lahan Nomor : 045/LGLPROC/PKS/SACME/SAP_SN/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018, antara PT Sekawan Abadi Prima (SAP)
dengan Perseroan (Mitra), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jenis Pekerjaan

:

Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan
Pembatasan

:
:

-

SAP adalah suatu perseroan terbatas yang kegiatan utamanya
dibidang jasa penyedia infrastruktur Menara telekomunikasi yang
termasuk namun tidak terbatas pada Menara telekomunikasi
beserta seluruh perangkat pendukungnya, untuk kemudian
infrasturktur telekomunikasi tersebut dapat dimanfaatkan oleh
Operator dan/atau perusahaan penyedia Menara telekomunikasi
yang telah bekerjasama denngan SAP;
- Mitra adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki keahlian,
pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan ijin-ijin yang diperlukan
dibidang jasa pelaksana konstruksi infrasruktur Menara
telekomunikasi, termasuk pekerjaan untuk mendapatkan lahan
beserta pekerjaan untuk mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan;
- Mitra atas pertimbangan sendiri setuju dan bersedia untuk
mengikatkan diri dalam perjanjian ini, sebagaimana SAP bersedia
bekerjasama dengan Mitra.
SAP memberikan pesanan dan instruksi untuk melaksanakan pekerjaan
kepada Mitra, sebagaimana Mitra sepakat untuk menerima dan
melaksanakan pekerjaan yang dipesan dan diinstruksikan oleh SAP
berdasarkan Purchase Order.
Sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan 01 Juli 2019.
Berdasarkan Purchase Order.
Masing-masing pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian
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Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini
kepada pihak ketiga manapun, kecuali dengan persetujuan tertulis
sebelumnya dari pihak lainnya.
Hukum Republik Indonesia
- Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau
pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian ini, Para Pihak sepakat
untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- Bilamana musyawarah diatas tidak tercapai, maka Para Pihak
sepakat untuk menyerahkan sengketa yang timbul dari perjanjian ini
untuk diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Keterangan:
- Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 614.862.388,80,- sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Purchase Order PT Sekawan Abadi Prima Bab ini;
- Untuk lingkup area pekerjaan pada Perjanjian ini adalah Seraya-TSEL.CME dan WawowaembayTSEL.CME sebagaimana telah diuraikan pada Purchase Order PT Sekawan Abadi Prima Bab ini;
- Dalam hal memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini mengenai kewajiban Perseroan untuk
melakukan pembangunan pondasi, konstruksi dan kegiatan usaha lainnya selain dari kegiatan
usaha Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk PT Profesional Teknologi sebagai pihak yang
menerima pengalihan pekerjaan dari Perseroan untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut
sebagaimana pada poin 20 Bab ini;
Perjanjian Pengalihan Pekerjaan
20. Perjanjian Kontrak Kerja Sub Con Jasa Telekomunikasi Nomor : 003/PTSN-PTPTT/V/PKSSUBCON/2018 tanggal 31 Juli 2018, antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan PT Profesional
Teknologi Telekomunikasi (“Pihak Kedua”), yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jenis Pekerjaan
Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan

:
:
:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

-

Adanya kegiatan pekerjaan Jasa Telekomunikasi untuk PT Sekawan
Abdi Prima (SAP) yang telah disepakati bersama antara Pihak
Pertama dengan SAP;
- Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan
berupa kegiatan Jasa Telekomunikasi di SAP yang selantunya akan
disebut sebagai “Proyek”;
- Pihak Pertama berkewajiban mendanai Proyek yang telah disepakati
serta memonitoring dan mengatur secara penuh atas kegiatan dan
pendanaan Proyek tersebut;
- Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tenaga kerja yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan dan kelancaran Proyek tersebut
sampai dengan melakukan penagihan pembayaran kepada SAP;
- Proyek akan diberikan secara bertahap.
Jasa Telekomunikasi.
31 Juli 2018 sampai dengan 31 Juli 2019.
Para Pihak sepakat kerjasama ini memakai sistem bagi nilai dengan
acuan nilai Purchase Order yang diterbitkan oleh SAP dengan besaran
20% untuk Pihak Pertama dan 80% untuk Pihak Kedua.
Hukum Republik Indonesia.
Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjianii akan diselesaikan secara
musyawarah dan kekeluargaan antara Para Pihak. Dalam hal
musyawarah mufakat tidak dicapai maka Para Pihak sepakat untuk
menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
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Keterangan :
1) Kerjasama ini merupakan pengalihan pekerjaan dari perjanjian-perjanjian antara Perseroan
dengan PT Abadi Prima sebagaimana telah diuraikan dalam point 19 Bab ini.
2) Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 400.830.082,,- sebagaimana telah
diuraikan pada bagian Purchase Order PT Sekawan Abadi Prima Bab ini;
3) Untuk lingkup area pekerjaan pada Perjanjian ini adalah Site RS Asifa dan Site Wawoambey
sebagaimana telah diuraikan pada Purchase Order Pengalihan Pekerjaan Terkait Pekerjaan
Dengan PT Sekawan Abadi Prima Bab ini;
4) Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01 April 2019, bahwa Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi.
Perjanjian Project Penyediaan Sistem E-money dan Resmittance
21. Perjanjian Kerjasama Penyediaan Sistem E-Money dan Resmittance Nomor: 100-A/PKS/PFSETI/IV/2018 tertanggal 05 Maret 2018 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan Addendum
No.010/Addendum/ENVY-Pillar/III/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, antara PT Pillar Fintech Solusindo (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”)
dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jenis Pekerjaan

:

Jangka Waktu

:

Nilai Pekerjaan

:

-

Yang dimaksud E-money yakni uang elektronik dan yang dimaksud
Remittance sistem yakni system pengiriman uang;
- Pihak Pertama bermaksud untuk menunjuk Pihak Kedua untuk
memberikan jasa kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua denga ini
menerima penunjukan untuk memberikan jasa;
- Pihak Kedua sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan,
implementasi dan biaya pemeliharaan Sistem E-money dan
Resmittance untuk Pihak Pertama;
- Pihak Kedua mengetahui dan setuju bahwa kepemilikan hak cipta
dan segala Hak Kekayaan Intelektual (HKI) E-money dan Remittance
Sistem, termasuk modifikasi aplikasi berada di Pihak Pertama;
- Pihak Pertama tidak berhak untuk meminjamkan, mendistribusikan,
menggadakan, memberikan informasi, meniru, ataupun mengambil
manfaat atas aplikasi sistem E-money dan Remittance kepada pihak
lain, baik seluruh atau sebagian selama atau sesudah masa
perjanjian, tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kedua;
- Pihak Pertama berhak untuk menggunakan aplikasi E-money dan
Remittance Sistem selama peranjian ini berlaku, dan Pihak Kedua
berhak untuk menarik sistem E-money dan Remittance apabila terjadi
pelanggaran dalam perjanjian ini .
- Server E-money berbasis pembayaran bank secara online atau
tagihan pembayaran dan pengembangan tampilan Remittance;
- Layanan Pengelolaan sistem;
- Layanan konsultasi untuk pengaturan, SOP dan masukan bisnis;
- Pengembangan tampilan data besar.
Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun dan akan dilakukan pemeliharaan
sistem e-Money & Remittance untuk Pihak Pertama, selama 3 (tiga)
tahun setelah selesai masa instalasi dan garansi pekerjaan.
- Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar Rupiah untuk biaya
instalasi dan tidak termasuk pajak PPN.
- Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) untuk biaya pemeliharaan
pertahun.
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Pembatasan

:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

Suatu ketentuan atau hak yang timbul dari Perjanjian ini tidak boleh
dikesampingkan kecuali secara tertulis dan ditandatangani oleh Pihak
yang mengesampingkan ketentuan atau hak tersebut dan disetujui
secara tertulis oleh Pihak Lain dalam Perjanjian ini.
Hukum Republik Indonesia.
- Para Pihak sepakat bahwa apabila terdapat perbedaan, sengketa,
konflik atau kontroversi (Perselisihan) yang timbul dari atau
berhubungan dengan Perjajian ini atau pelaksanaannya, termasuk
namun tidak terbatas pada Perselisihan mengenai keberlakuan,
keabsahan, pengakhiran hak atau kewajiban masing-masing pihak,
Para Pihak akan berusaha untuk menyelesaikan Perselisihan dengan
cara musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak dalam waktu
30 hari kalender;
- Apabila musyawarah sebagaimana disebutkan diatas tidak tercapai
maka Perselisihan akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta.

Perjanjian Sub-Kontraktor
22. Perjanjian Kerja Sub-Kontraktor Proyek Pemeliharaan Progres Pengembangan E-Money dan ERemittance Platform Nomor : 006A/ENVY-HAZALI/II/PKS-SUBCON/2019 tanggal 13 Februari 2019,
antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dengan Hazali Bin Shamsudin (“Pihak Kedua”), yang dibuat
dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Pembayaran

:

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

Pihak Pertama setuju untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan kepada
Pihak Kedua. disepakati bersama oleh para pihak bahwa yang
dimaksudkan proyek adalah Kegiatan Pemeliharaan Progres
Pengembangan E-Money & E-Remittance Platfrom di PT Pillar Fintech
Solusindo
Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal dikeluarkannya PO
oleh Pihak Pertama selama masa pemeliharaan proyek tersebut.
Pembayaran proyek ini dibayarkan sesuai dengan PO yang diberikan oleh
Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua wajib melaporkan
hasil setiap pekerjaan kepada Pihak Pertama
Hukum Republik Indonesia.
Setiap perselisihan yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan
secara musyawarah dan kekeluargaan antara kedua belah pihak. Dalam
hal musyawarah mufakat tidak dapat tercapai maka Para Pihak sepakat
untuk menyelesaikannya melalui Kantor Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

Keterangan :
- Kerjasama ini merupakan peralihan pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari PT Pillar
Fintech Solusindo sebagaimana telah diuraikan dalam point 21 Bab ini ;
- Purchase Order akan diberikan Perseroan kepada Hazali Bin Shamsudin setelah masa warranty
sistem telah selesai sebagaimana disebutkan dalam purchase order Nomor : 100-A/PO/PFSETI/IV/2018 tanggal 05 April 2018, yang telah diuraikan pada bagian Purchase Order PT Pillar
Fintech Solusindo;
- Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01 April 2019, bahwa Perseroan tidak
memiliki hubungan afiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dengan Hazali Bin Shamsudin;
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Perjanjian Project Pemborongan Pekerjaan dan/atau Jasa Terkait Pembangunan Infrastruktur Menara
Bersama Telekomunikasi
23. Perjanjian Induk Kerjasama Pemborongan Pekerjaan dan/atau Jasa Terkait Manajemen Proyek
Pembangunan Infrastruktur Menara Bersama Telekomunikasi Nomor : 014/PKS/PKP-SN/IV/2016
tertanggal 02 Juni 2016, antara PT Permata Karya Perdana (“PKP”) dengan Perseroan (“Vendor”),
yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut :
Ruang Lingkup

:

Jenis Pekerjaan

:

Jangka Waktu
Nilai Pekerjaan
Pembatasan

:
:
:

Domisili Hukum

:

Para Pihak bermaksud menyelenggarakan kerjasama yang saling
menguntungkan dengan dilandasi itikad baik serta tetap mengikuti
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rekayasa engineering (perencanaan, survey, design, perhitungan
material), manajemen material (pemesanan, pabrikasi, pengemasan,
transportasi), perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan jaminan
konstruksi, serta pengelolaan proyek secara professional termasuk
pengelolaan pihak-pihak penyedia material.
Selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 02 Juni 2016.
Berdasarkan Purchase Order atau Service Order.
Tanpa persetujuan dari PKP, Vendor tidak diperkenankan untuk menjual,
membebankan atau menjadikan jaminan atas pembayaran hutang atau
dengan cara lain mengalihkan hak atau kepentingan Vendor atas hasil
Pekerjaan Menara kepada pihak ketiga manapun termasuk institusi
keuangan.
Hukum Republik Indonesia.

Keterangan:
- Nilai Pekerjaan pada Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 1.098.004.460,- (satu miliar sembilan
puluh delapan juta empat ribu empat ratus enam puluh Rupiah) sebagaimana telah diuraikan
pada bagian Purchase Order PT Permata Karya Perdana Bab ini;
- Dalam hal memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini mengenai kewajiban Perseroan untuk
melakukan survey, perolehan perizinan, akuisisi lahan, konstruksi dan kegiatan usaha lainnya
selain dari kegiatan usaha Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk sub-kontraktor yaitu
Dimas Adriyanto untuk dapat memenuhi ketentuan tersebut.
- Atas kerjasama Perseroan dengan Dimas Adriyanto memiliki nilai pekerjaan sebesar Rp.
757.126.279,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh
puluh sembilan Rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, kerjasama Perseroan dengan Dimas
Adriyanto telah berakhir pada tanggal 2 Juni 2017.
Perjanjian Maintenance Aplikasi & Server Monitoring KO-IN
24. Kontrak Perjanjian Kerjasama Maintenance Aplikasi & Server Monitoring Nomor: 005A/MOA-RGSETI/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup antara PT
Ritel Global Solusi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan (selanjutnya
disebut sebagai “Pihak Kedua”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
Keterangan

: a.

Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang
konsultan retail, konsultasi informasi teknologi, kontraktor
pembukaan mini market dan pengelola retail yang bekerja secara
professional, smart, berintergritas, beretika dan amanah dengan
sumber daya manusia yang berpangalaman dibisnis retail consumer
goods.
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b.

Proyek

:

Sevice Level

:

Jangka Waktu
Pelaksanaan

:

Biaya Jasa

:

Jangka Waktu
Perjanjian
Hukum Yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

Pihak Kedua adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang jasa
teknologi dan informasi.
c. Bawha para pihak dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama
dalam hal jasa pembantuan maintenance aplikasi dan server
monitoring untuk proyek Toko Indonesia (KO-IN).
Pihak Pertama menggunakan jasa Pihak Kedua untuk mengerjakan
proyek maintenance aplikasi dan server monitoring untuk proyek Toko
Indonesia (KO-IN). Proyek tersebut akan dikerjakan oleh Pihak Kedua dan
Pihak Pertama akan menjadi pembentuk konsep serta panilai dari hasil
kerja Pihak Pertama. Dalam kontrak ini Pihak Kedua menyatakan bahwa
dalam porses pengerjaan maupun penyelesaian dan hand over
pekerjaan, Pihak Kedua hanya akan berhubungan langsung dengan Pihak
Pertama.
Pihak Kedua setuju untuk memberikan service level kepada Pihak
Pertama dalam bentuk:
a. Pengerjaan pekerjaan proyek secara penuh untuk setiap proyek dari
tahap awal sampai pada tahap penyerahan kepada klien.
b. Tanggung jawab untuk memberikan hasil uang memuaskan kepada
Pihak pertama yang akan disesuaikan dengan pemenuhan
kebutuhan klien per proyek.
Pelaksanaan pekerjaan proyek ini harus dimulai pada tanggal 1 Mei 2019
dan Pihak Kedua harus sudah menyelesaikan pekerjaan tersebut secara
keseluruhan serta menyerahkan kepada Pihak Pertama dalam keadaan
baik pada bulan ke 36 dari tanggal awal pengerjaan proyek.
Biaya jasa yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
adalah sebesar Rp. 3.060.000.000, sudah termasuk pajak final (PPH 23)
atas jasa konsultasi.
Perjanjian ini efektif berlaku 3 tahun sejak tanggal 15 Februari 2019
sampai dengan 15 Februari 2022.
a. Perjanjian ini ditafsirkan dan tunduk kepada ketentuan hukum yang
belaku di Republik Indonesia.
b. Apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan terkait
dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam waktu 20
hari kerja terhitung sejak salah satu pihak mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada pihak yang lain mengenai adanya
perselisihan tersebut.
c. Apabila dengan penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas tidak
tercapai, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
d. Keputusan yang dibuat dan diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta
Sekatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak dan
terhadapnya tidak dapat diajukan upaya hukum perlawanan banding
atau kasasi.
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Perjanjian Pengadaan Hardware Dan Lisensi Software Untuk Pengembangan Platform Keuangan Dan
Perpajakan
25. Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Hardware Dan Lisensi Software Untuk Pengembangan
Platform Keuangan Dan Perpajakan Nomor : 011/PKS/Tekoglobal-ENVY/III/2019 tanggan 11 Maret
2019, antara PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi (“Pihak Pertama”) dengan Perseroan (“Pihak
Kedua”), yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :
Ruang Lingkup

: a.

Jangka Waktu

:

Harga

:

Cara Pembayaran

:

Hukum Yang
Berlaku dan

:

Pihak Kedua wajib melakukan Pengadaan Hardware Dan Lisensi
Software Untuk Pengembangan Platform Keuangan Dan Perpajakan;
b. Tahap pekerjaan :
i). Tahap I :
- Penyediaan hardware production dan development;
- Penyediaan lisensi software;
- Implementasi hardware dan software;
- Integrasi sistem;
- Testing dan commissioning.
ii). Tahap II
- Stabilisasi sistem;
- Training.
iii). Tahap III
- Maintenance.
c. Lokasi pekerjaan bertempat di Data Center Graha Telkomsigma Bumi
Serpong Damai dan di lokasi Co-Location Telkomsigma Bumi Serpong
Damai, Serpong, Tangerang Selatan.
Sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan 11 Maret 2024
dengan rincian sebagai berikut :
- Pekerjaan Tahap I dan Tahap II dilakukan oleh Pihak Kedua di lokasi
Data Center Graha Telkomsigma Bumi Serpong Damai, Serpong,
Tangerang Selatan, selama 12 (dua belas) bulan;
Setelah pekerjaan Tahap I dan Tahap II selesai, dilanjutkan dengan
pekerjaan Tahap III yang dilakukan Pihak Kedua di lokasi Data Center
Graha Telkomsigma Bumi Serpong Damai, Serpong, Tangerang Selatan,
selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang dibuktikan dengan BAST
setiap 12 (dua belas) bulan.
Jumlah seluruh harga pekerjaan adalah sebesar Rp. 80.960.000.000,(delapan puluh miliar sembilan ratus enam puluh juta Rupiah).
Pembayaran termin pertama sebesar Rp. 52.360.000.000,- (lima
puluh dua miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah( sudah termasuk
PPN, yang dibayarkan 30 hari setelah Pihak Kedua selesai melakukan
pekerjaan Tahap I;
Pembayaran termin kedua sebesar Rp. 15.400.000.000,- (lima belas
miliar empat ratus juta Rupiah) sudah termasuk PPN, yang
dibayarkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pihak
Kedua selesai melakukan pekerjaan Tahap II;
Pembayaran pekerjaan Tahap III sebesar Rp. 13.200.000.000,- (tiga
belas miliar dua ratus juta Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap
sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga miliar tiga ratus juta Rupiah) setiap
12 bulan, sudah termasuk PPN, dalam jangka waktu 30 hari setelah
BAST per 12 bulan.
Perjanjian ini tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia;
Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka
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Penyelesaian
Perselisihan

-

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah;
Apabila musyawarah tidak tercapai, Para Pihak memilih Badan
Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

Perjanjian License and Support Unity Syariah
26. Perjanjian Software License dan Support tanggal 11 Januaro 2019, yang dibuat dibawah tangan antara
Cranium Ventures Limited (selanjutnya disebut sebagai “Licensor”) dengan Perseroan (selanjutnya
disebut sebagai “Licensee”), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:
Keterangan

Ruang Lingkup

Biaya

: a.

Licensor adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang payment
and financial technology (“Fintech”), yang telah membangun
kerangka kerja pembayaran dan platform Fintech yang dapat
digunakan kembali yang menampung dan mendukung jaringan
intermediasi keuangan yang disebut Unity Syariah;
b. Unity Syariah adalah jaringan intermediasi keuangan, yang
merupakan produk di bawah Unity Alliance yang terdiri dari
beberapa komponen metode pembayaran seperti (Unity Wallet,
Unity Crad, QR Codes), Unity Nodes, Unity Framework, Unity
Management Portal, Unity Card Management Platform dan Sanbox
Environment. Hubungan antara komponen-komponen tersebut
dalam Ecosystem of Unity Syariah akan menciptakan struktur yang
dipercaya dan inovatif antar lembaga perbankan, perusahaan
Fintech, pemerintah dan industri lainnya;
c. Licensee adalah perusahaan teknologi yang berkeinginan untuk
berkembang dibidang layanan pembayaran dan intermediasi
keuangan di Indonesia dan ASEAN yang akan secara bersamaan
terhubung dengan industri global lainnya dalam jaringan Unity
Syariah dan Unity Alliance di seluruh dunia;
d. Licensor menunjuk Licensee sebagai anggota utama dari Unity
Alliance, serta memposisikan Licensee sebagai pioneer untuk Unity
Syariah di Indonesia dan ASEAN.
: d. Sebagai anggota utama dari Unity Alliance, Licensee berhak untuk
menggunakan Unity Syariah Software sebagai solusi pembayaran
dan layanan intermediasi keuangan di Indonesia dan ASEAN;
e. Sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Lisencor harus :
Memberikan lisensi Unity Syariah Software System;
Memberikan Project Services dan Maintenance Services kepada
pemegang Licensee untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
Memberikan Post Implementation Consultancy Services kepada
Licensee sehubungan dengan permasalahan dalam Unity
Software System.
f. Perjanjian ini bersifat non-exclusive, tidak dapat dialihkan tanpa
adanya hak untuk to sub-license.
g. Licensor memberikan warranty period selama 90 hari setelah tanggal
instalasi jika setiap program perangkat lunak yang di lisensikan
digunakan sesuai dengan Specified Operation Environment.
: Initial License Fee sebesar $ 1,500,000 USD;
Project Service Fee sebesar $ 1,500,000 USD;
Non-Refundable One Time Initial License Fee sebesar $ 1,000,000
USD;
Post Acceptance Consultancy Services Fee sebesar $ 1,000,000 USD.
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Jangka waktu
Hukum Yang
Berlaku dan
Penyelesaian
Perselisihan

System Licensing Fee
Biaya minimum System Licensing tahunan yang mengikat adalah $
500,000 USD, ini akan memberikan hak kepada Licensee untuk dapat
memproses hingga 10 juta transaksi per tahun tanpa ada biaya tambahan.
Sampai dengan 10 juta transaksi, sudah termasuk oleh biaya System
Licensing tahunan;
Diatas 10 juta transaksi sampai dengan 50 juta transaksi dikenakan
biaya $ 0,03 USD per transaksi;
Diatas 50 juta transaksi dikenakan biaya $ 0,15 USD per transaksi.
: 5 (lima) tahun
: Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian
ini akan diselesaikan secara damai di antara para pihak untuk mencapai
solusi dan jika tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan di Singapore
International Arbitration Centre (SIAC).

Perjanjian Penyediaan, Penerapan dan Pemeliharaan Sistem EnvyCBS
27. Perjanjian Kerjasama Penyediaan, Penerapan dan Pemeliharaan Sistem EnvyCBS Nomor :
012/PKS/ENVY-DATAGENSIA/IV/2019 tanggan 05 April 2019, antara Perseroan (“Pihak
Pertama”) dengan PT Data Inteligen Indonesia (“Pihak Kedua”), yang dibuat dibawah tangan
dan bermeterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :
Keterangan

Ruang Lingkup

:

a. Pihak Pertama adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak
di bidang pengembangan sistem program dan pemeliharaan
sistem informasi perbankan. Dalam hal ini Pihak Pertama telah
mengembangkan sebuah sistem untuk kegiatan operasional
perbankan yang dinamakan Envy CBS (selanjutnya disebut
“EnvyCBS”);
b. Pihak Kedua adalah suatu perusahaan IT yang kegiatan
usahanya berfokus pada pengembangan software bagi
penyedia teknologi keuangan dan integrator sistem, termasuk
pengembangan sistem untuk kegiatan operasional perbankan;
c. Pihak Kedua bermaksud untuk menunjuk Pihak Pertama untuk
memberikan Jasa kepada Pihak Kedua dan Pihak Pertama
dengan ini menerima penunjukan untuk memberikan Jasa
tersebut.
: a. Pihak Kedua setuju bahwa kepemilikan hak cipta dan segala
kekayaan intelektual (HAKI) sistem EnvyCBS, termasuk
modifikasi sistem berada di Pihak Pertama;
b. Pihak Kedua hanya memiliki hak untuk menggunakan sistem
EnvyCBS, dan tidak diperkenankan untuk membongkar,
memodifikasi, atau merekayasa sistem EnvyCBS dengan
maksud dan tujuan apapun;
c. Apabila terjadi kerugian terhadap Pihak Kedua dan/atau
nasabahnya yang diakibatkan kesalahan EnvyCBS maka Pihak
Pertama akan mengganti kerugian tersebut dengan restitusi
maksimum sebesar 2 (dua) bulan biaya pemeliharaan.
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Biaya dan Cara
Pembayaran

Jangka waktu
Pembatasan

Hukum Yang
Berlaku
Penyelesaian
Perselisihan

B.

: a. Biaya instalasi, implementasi dan pemeliharaan sebesar Rp.
75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), tidak
termasuk PPN;
b. Tahapan pembayaran:
Tahap pertama sebesar Rp, 35.000.000.000,- (tiga puluh
lima miliar Rupiah) sebelum 20 Desember 2020;
Tahap kedua sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar
Rupiah) sebelum 20 Desember 2021;
Tahap ketiga sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar
Rupiah) sebelum 20 Desember 2022;
Tahap keempat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
miliar Rupiah) sebelum 20 Desember 2023;
Tahap kelima sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh
miliar Rupiah) sebelum 20 Desember 2024.
c. Biaya perubahan sistem setelah ditandatanganinya BAST
berdasarkan permintaan perubahan melalui Form Change
Request sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per
hari.
: Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan 20
Desember 2024.
: Perjanjian ini demikian pula hak dan kewajiban Para Pihak
sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak
dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
: Negara Republik Indonesia
:

a. Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari;
b. Apabila musyawarah dapat tercapai, maka kesepakatan
tersebut akan dituangkan dalam akta kesepakatan;
c. Namun apabila musyawarah tidak tercapai dalam kurun waktu
30 (tiga puluh) hari maka perselisihan tersebut akan
diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

NOTA KESEPAHAMAN/MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani Nota
Kesepahaman dan Memorandum of Understanding dengan pihak-pihak ketiga, dan sesuai dengan Surat
Pernyataan Perseroan tanggal 29 Maret 2019, dinyatakan bahwa terhadap Nota Kesepahaman dan
Memorandum of Understanding ini belum dibuat dan ditandatangani suatu kesepakatan atau perjanjian
tersendiri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahaman dan Memorandum of Understanding, adapun Nota
Kesepahaman dan Memorandum of Understanding yaitu sebagai berikut :
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Memorandum of Understanding Terkait KO-IN
1.

2.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Kerjasama Sistem Operasi serta
Pengembangan Program Kadin dan Toko-Indonesia (KO-IN) antara Kamar Dagang dan Industri
Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan dan PT Ritel Global
Solusi serta PT OHH Kupu-Kupu Global, New Zealand (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”)
(selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai “Para Pihak”) No.
010/MOU/KADIN/2018; No. 11/MOU/ENVY-KADIN-RGS-OKG/08/2018;dan No. 13/MOUP/RGS/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

-

Pihak Pertama adalah sebuah lembaga yang bergerak dibidang
perdagangan dan industry di Indonesia;
- Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail Mini
Market Consumer Goods;
- Program KADIN adalah suatu kegiatan yang mensupport
pengembangan dibidang perdagangan dan industry di Indonesia;dan
- Projek KO-IN adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang
Retail yang berbasis manual transaksi dan digabungkan dengan pola
transaksi on-line (android base).
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah sebagai berikut:
- Bersama-sama dengan KADIN secara nasional mengembangkan
kadinexport.com (market place B to B and B to C) dan berikut bisnis
proses kadinexport;
- KADIN sebagai mitra strategis untuk membina dan mengarahkan
UMKM anggota KADIN untuk menjadi supplier Toko Indonesia (KOIN);
- Bersama-sama mengembangkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR)
sebagai pilot project kelapa sawit untuk proses produksi minyak
doreng, BUMR kuliner dan pengembangan BUMR disektor unggulan
lainnya;
- Bersama-sama dengan AMDEI (Asosiasi Muslim Digital Ecosystem
Indonesia) mengembangkan Lembaga Sertifikasi Halal khususnya di
luar NKRI melalui pendaftaran online:
- Pengelolaan member card KADIN (kadin unity) dan platform data
digital KADIN.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 08 Agustus 2021.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Pemanfaatan Dana Bantuan Microfinance
Produktif Kepada Mitra KO-IN antara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadoyah
(Lazismu) (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan dan PT Ritel Global
Solusi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua
disebut sebagai “Para Pihak”) No. 04/MOU/ENVY-LAZISMU-RGS/08/2018;dan No. 05/MOUP/RGS/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
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3.

Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

-

Pihak Pertama adalah suatu Lembaga Unsur Pembantu Pimpinan
Persyarikatan Muhammadiyah;
- Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail Mini
Market Consumer Goods;
- Bahwa Para Pihak dalam ini bermaksud melakukan kerjasama dalam
hal pemanfaatan Dana Bantuan Microfinance kepada Mitra KO-IN
diseluruh wilayah Indonesia;dan
- Projek KO-IN adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang
Retail yang berbasis manual transaksi dan digabungkan dengan pola
transaksi on-line (android base).
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah sebagai berikut:
- Pihak Pertama akan memberikan dana bantuan Microfinance
Produktif sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang akan dikelola
untuk per-1 (Satu) Mitra KO-IN dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh management Pihak Kedua;
- Pihak Kedua akan memberikan infak, shodaqoh dan Corporate Social
Responsibility sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari keuntungan
bersih (net profit) atas Mitra KO-IN binaan yang menerima dana
microfinance produktif dari Lazismu, dana produktif tersebut
digunakan untuk bantuan program microfinance berkelanjutan oleh
Lazismu untuk menciptakan penguasaha diindustri UMKM;dan
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas kenerja dan progress
perkembangan Mitra KO-IN binaan program produktif Lazismu
kepada Pihak Pertama
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 08 Agustus 2021.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Pemanfaatan Dana Bantuan Microfinance
Produktif Kepada Mitra KO-IN antara Hidayatullah (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”)
dengan Perseroan dan PT Ritel Global Solusi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”)
(selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai “Para Pihak”) No. 05/MOU/ENVY-HDRGS/08/2018;dan No. 06/MOU-P/RGS/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah
tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

-

-

Pihak Pertama adalah suatu Lembaga Unsur Pembantu Pimpinan
Persyarikatan Muhammadiyah;
Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail Mini
Market Consumer Goods;
Bahwa Para Pihak dalam ini bermaksud melakukan kerjasama dalam
hal pemanfaatan Dana Bantuan Microfinance kepada Mitra KO-IN
diseluruh wilayah Indonesia;dan
Projek KO-IN adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang
Retail yang berbasis manual transaksi dan digabungkan dengan pola
transaksi on-line (android base).
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4.

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah sebagai berikut:
- Pihak Pertama akan memberikan dana bantuan Microfinance
Produktif sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang akan dikelola
untuk per-1 (Satu) Mitra KO-IN dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh management Pihak Kedua;
- Pihak Kedua akan memberikan infak, shodaqoh dan Corporate Social
Responsibility sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari keuntungan
bersih (net profit) atas Mitra KO-IN binaan yang menerima dana
microfinance produktif dari Hidayatullah, dana produktif tersebut
digunakan untuk bantuan program microfinance berkelanjutan oleh
Hidayatullah untuk menciptakan penguasaha diindustri UMKM;dan
- Pihak Kedua bertanggung jawab atas kenerja dan progress
perkembangan Mitra KO-IN binaan program produktif Hidayatullah
kepada Pihak Pertama
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 08 Agustus 2021.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Pemanfaatan Dana Bantuan Microfinance
Produktif Kepada Mitra KO-IN antara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Dewan Dakwah
Islamiyah Indonesia (DDII) (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan dan PT
Ritel Global Solusi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan
Pihak Kedua disebut sebagai “Para Pihak”) No. 03/MOU/ENVY-DDII-RGS/08/2018;dan No. 04/MOUP/RGS/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

-

Pihak Pertama adalah suatu Lembaga Unsur Pembantu Pimpinan
Persyarikatan Muhammadiyah;
- Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail Mini
Market Consumer Goods;
- Bahwa Para Pihak dalam ini bermaksud melakukan kerjasama dalam
hal pemanfaatan Dana Bantuan Microfinance kepada Mitra KO-IN
diseluruh wilayah Indonesia;dan
- Projek KO-IN adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang
Retail yang berbasis manual transaksi dan digabungkan dengan pola
transaksi on-line (android base).
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah sebagai berikut:
- Pihak Pertama akan memberikan dana bantuan Microfinance
Produktif sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta Rupiah) yang akan dikelola
untuk per-1 (Satu) Mitra KO-IN dengan memperhatikan ketentuanketentuan yang ditetapkan oleh management Pihak Kedua;
- Pihak Kedua akan memberikan infak, shodaqoh dan Corporate Social
Responsibility sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari keuntungan
bersih (net profit) atas Mitra KO-IN binaan yang menerima dana
microfinance produktif dari Hidayatullah, dana produktif tersebut
digunakan untuk bantuan program microfinance berkelanjutan oleh
Hidayatullah untuk menciptakan penguasaha diindustri UMKM;dan
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-

Masa Berlaku
5.

6.

:

Pihak Kedua bertanggung jawab atas kenerja dan progress
perkembangan Mitra KO-IN binaan program produktif Hidayatullah
kepada Pihak Pertama
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 08 Agustus 2021.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Distribution Product Ahindo antara Ahindo
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan dan PT Ritel Global Solusi
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut
sebagai “Para Pihak”) No. 07/MOU/ENVY-AHINDO-RGS/08/2018;dan No. 08/MOU-P/RGS/07/2018
tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

-

Pihak Pertama adalah suatu Lembaga Asosiasi Home Industri
Indonesia;
- Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail Mini
Market Consumer Goods;
- Bahwa Para Pihak dalam ini bermaksud melakukan kerjasama dalam
hal pendanaan projek KO-IN diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Projek KO-IN adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang
ritel yang berbasis manual transaksi dan digabungkan dengan pola
transaksi online (android base).
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah sebagai berikut:
- Pihak Pertama akan menyalurkan produk UMKM sebagai
kelengkapan produk penjualan di KO-IN;
- Pihak Kedua akan mengontrol hasil penjualan produk-produk
Pihak Pertana di KO-IN dan memberikan hasil laporan penjualan
secara terbuka;
- Dalam hal proses penjualan produk-produk Pihak Pertama di
KO-IN, akan menggunakan system aplikasi yang sudah
ditentukan oleh Pihak Kedua sebagai alat dan prosedur
penjualan di KO-IN;
- Pihak Pertama akan menggunakan member card dari Pihak
Kedua sebagai tanga keanggotaan asosiasi Pihak Pertama;dan
- Para Pihak akan mengembangkan ekosistem digital dengan
layanan aplikasi berbasis e-commerce.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 08 Agustus 2021.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Distribution Product Appsindo antara PT
Ahindo Sukses Sejati (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan dan PT Ritel
Global Solusi (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak
Kedua disebut sebagai “Para Pihak”) No. 08/MOU/ENVY-PTAHINDO-RGS/08/2018;dan No. 09/MOUP/RGS/07/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup,
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
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Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

-

Pihak Pertama adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang
perdagangan;
- Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail Mini
Market Consumer Goods;
- Bahwa Para Pihak dalam ini bermaksud melakukan kerjasama dalam
hal pendanaan projek KO-IN diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- Projek KO-IN adalah suatu kegiatan usaha yang bergerak dibidang
ritel yang berbasis manual transaksi dan digabungkan dengan pola
transaksi online (android base).
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah Pihak Pertama akan menggunakan system payment point online
bank yang disediakan oleh Pihak Kedua.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 21 Juli 2021.

Memorandum of Understanding Terkait Electronic Payment Services
7.

Nota Kesepahaman antara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu)
(selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan (selanjutnya disebut sebagai
“Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai “Para Pihak”) No.
12/MOU/ENVY-DDII-DMS/08/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Masa Berlaku

:

-

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan
kemitraan
yang
beroerintasi
kepada
hubungan
saling
menguntungkan Para Pihak;
- Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan layanan
dan solusi dibidang ICT dan electronic payment services untuk
diterapkan dilingkungan organisasi Pihak Pertama;
- Bentuk kerjasama yang akan dikembangkan dapat berbentuk kerja
sama kemitraan, pendanaan dan/ atau kerjasama operasi dan/ atau
bentuk kerjasama lain yang akan disepakati lebih lanjut oleh Para
Pihak;
- Pelaksanaan kerjsama selanjutnya termasuk namun tidak terbatas
kepada tugas dan tanggung jawabn Para Pihak serta mekanisme
pembayaran, sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini secara rinci
akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tersendiri;
- Para Pihak sepakat untuk melaksanakan seagala hal yang tertuang
dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
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8.

9.

Nota Kesepahaman antara Hidayatullah (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”) dengan
Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua
disebut sebagai “Para Pihak”) No. 63/01/A14/VIII/2018;dan No. 13/MOU/ENVY-HD-DSM/08/2018
tanggal 08 Agustus 2018, yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan
syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Masa Berlaku

:

-

Nota Kesepahaman ini dibuat dengan tujuan membangun hubungan
kemitraan
yang
beroerintasi
kepada
hubungan
saling
menguntungkan Para Pihak;
- Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam penyediaan layanan
dan solusi dibidang ICT dan electronic payment services untuk
diterapkan dilingkungan organisasi Pihak Pertama;
- Bentuk kerjasama yang akan dikembangkan dapat berbentuk kerja
sama kemitraan, pendanaan dan/ atau kerjasama operasi dan/ atau
bentuk kerjasama lain yang akan disepakati lebih lanjut oleh Para
Pihak;
- Pelaksanaan kerjsama selanjutnya termasuk namun tidak terbatas
kepada tugas dan tanggung jawabn Para Pihak serta mekanisme
pembayaran, sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini secara rinci
akan diatur kemudian dalam bentuk perjanjian tersendiri;
- Para Pihak sepakat untuk melaksanakan seagala hal yang tertuang
dalam Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman) Kerjasama Sistem Operasi dan Pengambangan
International Halal Indonesia antara Yayasan Barkah Waqaf International (selanjutnya disebut
sebagai “Pihak Pertama”) dengan Perseroan dan PT Ritel Global Solusi (selanjutnya disebut sebagai
“Pihak Kedua”) (selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua disebut sebagai “Para Pihak”) No.
09/MOU/ENVY-YBWI-RGS/08/2018;dan No. 10/MOU-P/RGS/07/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang
dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

-

Pihak Pertama adalah suatu Lembaga/ Perusahaan yang
mengembangkan International Halal Indonesia;
- Pihak Kedua adalah perusahaan Konsultan Retail, Konsultan dan
Pengembang Teknologi Informasi, Kontraktor Pembukaan Mini
Market dan Pengelila Retail Mini Market yang berkerja secara
Profesional, Smart, Berintegritas, Beretika dan Amanah dengan
Sumber Daya Manusia yang berpangalaman di bisnis Retail;
- Bahwa Para Pihak dalam ini bermaksud melakukan kerjasama system
operasi dan pengembangan international Halal Indonesia.
Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini
adalah Para Pihak akan mengembangkan Halal Indonesia bersama-sama.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini sampai dengan 08 Agustus 2021.
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Memorandum of Understanding Lainnya
10. Nota Kesepahaman Nomor: 05.00/MOU/Jabartel-SJA-ENVY/HK.00-JT/II/2019 tanggal 14

Februari 2019, antara PT Jabar Telematika (“Jabartel”), PT Suryajaya Teknotama (“SJA”)
dengan Perseroan (“Envy”), yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut :

Ruang Lingkup

:

Jangka Waktu

:

Domisili Hukum

:

a. Jabartel adalah anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Jawa Barat yang bergerak dibidang jasa layanan
teknologi, informasi dan komunikasi;
b. SJA dan Envy adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang
telekomunikasi yang akan menyediakan pembiayaan, sistem
dan teknologi dan manajemen untuk Jabartel dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan infrastruktur telekomunikasi
serat optik;
c. Nota kesepahaman ini dibuat sebagai ikatan pendahuluan atas
rencana kerjasama yang dibuat oleh Para Pihak dan
dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama sehubungan
dengan pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur
Telekomunikasi Serat Optik di Wilayah Jawa Barat;
d. Para Pihak sepakat untuk membentuk manajemen komite
yang beranggotakan perwakilan dari Para Pihak.
Berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
Hukum Republik Indonesia.

Keterangan:
Sebagaimana berdasarkan Surat Pernyataan PT Jabar Telematika Nomor : 16.00/DIR/HK-00JT/IV/2019 tertanggal 10 April 2019 yang menyatakan bahwa :
PT Jabar Telematika sebagai penyelenggara infastruktur pasif telekomunikasi
mempunyai nilai investasi sebesar Rp. 235.000.0000.000,- (dua ratus tiga puluh lima
miliar Rupiah);
PT Jabar Telematika telah bekerjasama dengan PT Suryajaya Teknotama dan PT Envy
Technologies Indonesia Tbk, sebagai salah satu mitra untuk melaksanakan infrastruktur
pasif telekomunikasi di daerah Jawa Barat dalam hal pembangunan dan penyediaan
aspek management dan financial, dimana kerjasama ini telah tertuang dalam Nota
Kesepahaman antara PT Jabar Telematikan dengan PT Suryajaya Teknotama dan PT
Envy Technologies Indonesia Tbk Nomor : 05.00/MOU/Jabartel-SJA-ENVY/HK.00JT/II/2019 tertanggal 14 Februari 2019 (“MoU”);
Untuk merealisasikan kerjasama tersebut, PT Jabar Telematika akan membuat dan
menandatangani Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci, termasuk mengenai jangka
waktu operasional infrastruktur pasif telekomunikasi serat optic bersama di wilayah
Jawa Barat, dengan PT Suryajaya Teknotama dan PT Envy Technologies Indonesia Tbk
dalam waktu selambat-lambatnya 100 (seratus) hari sejak surat pernyataan ini;
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11. Kerjasama antara PT Jabar Telematika dengan PT Suryajaya Teknotama dan PT Envy

Technologies Indonesia Tbk dalam penyelenggaraan infrastruktur pasif telekomunikasi
serat optic bersama tersebut akan berlangsung di wilayah Jawa Barat, terhitung sejak
ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.

12. Nota Kesepahaman tanggal 13 Februari 2019, antara PT Jabar Telematika (“Pihak Pertama”) dengan
Perseroan (“Pihak Kedua”), yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut :
Ruang Lingkup

:

Skema Kerjasama

:

Jangka Waktu

:

Domisili Hukum

:

-

Pihak Pertama adalah Perseroan dari Anak Perusahaan Badan Usaha
Milik Daerah (“BUMD”) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang
mempunyai lingkup serta kegiatan usaha antara lain di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Bahwa Pihak Kedua melakukan kegiatan usaha di bidang jasa
konsultasi informasi teknologi;
- Para Pihak sepakat untuk mengadakan Proyek Kerjasama
Operasional pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Smart
Province Jawa Barat, meliputi :
e. Pengembangan Data Center;
f. Pengembangan Smart Card;
g. Pengembangan E-Government;
h. Penyediaan RFID toll System.
- Para Pihak membentuk sebuah kerjasama melalui Join Venture
Operation dan akan membentuk sebuah entitas hukum baru dalam
pelaksanaan proyek;
- Investasi dan share profit (bagi hasil) dari kerjasama Para Pihak akan
diatur dalam kesepakatan atau perjanjian tersendiri.
Berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan efektif terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Hukum Republik Indonesia.

13. Nota Kesepahaman tanggal 14 Februari 2019, antara Perseroan (“Envy”) dengan PT Teknologi Multi
Sistem Integrasi (“Teknoglobal”), yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

-

-

Ruang Lingkup

:

-

-

Teknoglobal merupakan perusahaan yang menyediakan layanan
teknologi dan informasi dan saat ini sedang dalam proses
mengembangkan GoldenOcean Financial Digital Business Platform
(“GoldenOcean”);
Envy merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha
penyediaan layanan teknologi, informasi dan cycber security yang
berniat untuk melakukan penjajakan untuk melaksanakan dan
mendukung pengembangan platform GoldenOcean;
Para Pihak bermaksud untuk menjalankan kerja sama yang bentuk
serta skemanya akan dituangkan dalam perjanjian terpisah
(“Perjanjian”).
Para Pihak dengan itikad baik akan menyepakati untuk melakukan
kerjasama dalam pengembangan GoldenOcean Financial Digital
Business Platform, yang akan dituangkan dalam kesepakatan tertulis
lanjutan;
Para Pihak secara bersama-sama memiliki hak eksklusif satu sama
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Masa Berlaku

:

Penyelesaian
Perselisihan

:

lainnya dimana salah satu pihak tidak diperkenankan menjalin,
menginisiasi, dan/atau menandatangani perjanjian kerjasama
dengan muatan serupa dengan Nota Kesepahaman ini tanpa
persetujuan Para Pihak, dan oleh karenanya, kecuali atas kerjasama
yang telah diinisiasi oleh Teknoglobal sebelum ditandatanganinya
Nota Kesepahaman ini, Teknoglobal tidak akan memberikan lisensi
atau hak pemanfaatan platform GoldenOcean kepada pihak ketiga:
a. Dalam menjalan kerjasama utama, Para Pihak dapat
menyepakati bentuk kerjasama lain di luar skema atau yang
tidak sama dengan skema sebagaimana dilaksanakan pada
kerjasama awaldan kerjasama utama termasuk namun tidak
terbatas dalam bentuk Joint Venture, kepemilikan saham pada
Teknoglobal oleh Envy dan/atau afiliasi Envy, ataupun secara
bersama-sama
melakukan
pengambilalihan
dan/atau
penempatan modal pada suatu perusahaan guna mendukung
pelaksanaan kerjasama utama (“Kolaborasi Inorganik”);
b. Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan Kolaborasi Inorganik
akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan
masing-masing pihak dengan ketentuan bahwa terlaksana atau
tidaknya kolaborasi inorganic tidak akan menjadi factor
pengakhiran kerjasama utama.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak
ditandatangani Nota Kesepahaman ini.
Perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan
menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
Dalam hal Para Pihak gagal dalam menyelesai perselisihan tersebut,
maka akan diselesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan.

14. Memorandum of Agreement tanggal 8 September 2017, antara Perseroan (“Scan”) dengan PT
Anjungan Sarana Investama (“ASI”), yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:
Ruang Lingkup

:

Nilai Pekerjaan

:

Jangka Waktu

:

-

Scan adalah perusahaan komunikasi dan telekomunikasi informasi
yang telah memiliki pengalama selama 10 (sepuluh) tahun yang
dengan ini bersedia dan telah menyatakan minat untuk
berpartisipasi dalam mengelola layanan ATM dan penjualan dan
penyewaan kembali mesin ATM termasuk menjadi penyedia paket
keuangan;
- Scan dan Mitra bersedia dan menyatakan mampu menawarkan dan
berpartisipasi dalam layanan ATM dan penjualan dan penyewaan
mesin ATM;
- ASI adalah perusahaan induk investasi yang memiliki beberapa
sektor bisnis yang mana selaku pemilik proyek bersedia dan
menawarkan Scan dan Mitra untuk berpartisipasi dalam layanan
ATM dan penjualan dan penyewaan kembali mesin ATM.
Semua kepemilikan, keuntungan, kerugian dan alokasi lainnya yang
berkaitan dengan proyek harus dinegosiasikan dan disepakati semua
pihak
sebelum dimulainya proyek.
Akan berakhir ketika kontrak telah selesai dan semua hal yang belum
diselesaikan pada tanggal kinerja tersebut telah dilakukan sesuai dengan
Perjanjian.
81

Domisili Hukum
Penyelesaian
Perselisihan

:
:

Hukum Republik Indonesia.
Perselisihan dan perbedaan yang mungkin timbul antara Para Pihak
sehubungan dengan perjanjian ini harus diselesaikan secara damai melaui
musyawarah bersama dan mediasi;
Dalam hal Para Pihak gagal dalam menyelesai perselisihan tersebut atas
Perjanjin ini, maka akan diselesaikan melalui Singapore Regional Center
For Arbitration.

15. Memorandum of Understanding Cooperation of Business Development in the Managed Security
Service Provider (MSSP) antara Perseroan (“Envy”) dengan Bluesify Solution Sdn. Bhd (“Bluesify”)
tanggal 06 April 2018, yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

Masa Berlaku

:

-

Envy adalah perusahaan yang mendukung kemajuan ekonomi
Indonesia yang berpartisipasi dalam telekomunikasi dan IT Solution,
dimana layanan yang akan dikembangkan adalah Managed Security
Services Provider (MSSP);
- Bluesify adalah perusahaan yang menawarkan berbagai layanan
keamanan yang dirancang untuk membantu organisasi
mempersiapkan dan menghadapi peraturan, ancaman keamanan
dan kejahatan;
- Dengan tetap mempertahankan posisi dan kegiatan usaha masingmasing pihak, Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama
pengembangan bisnis Managed Security Services Provider (MSSP);
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Memorandum of
Understanding ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama
berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Kerjasama dan partisipasi dalam pengadaan proyek, penelitian,
pelatihan, konsultasi, dan pertukaran data dan informasi untuk
pengembangan bisnis disemua lingkup Managed Security Services
Provider (MSSP).
Untuk Jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Memorandum of
Understanding ini.

16. Memorandum of Understanding Cooperation of Business Development in the Clinical Engineering
Services antara Perseroan (“Envy”) dengan Next Level Technologies Sdn. Bhd (“NLT”) tanggal 04 Mei
2018, yang dibuat dibawah tangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan

:

Ruang Lingkup

:

-

Envy adalah perusahaan yang mendukung kemajuan ekonomi
Indonesia yang berpartisipasi dalam telekomunikasi dan IT Solution,
dimana layanan yang akan dikembangkan adalah clinical engineering
services;
- NLT adalah perusahaan yang menyediakan layanan clinical
engeneering services untuk industri kesehatan, dengan kegiatan
utamanya adalah konsultasi, pelatihan dan pengembangan serta
layanan lainnya yang terintegrasi;
- Dengan tetap mempertahankan posisi dan kegiatan usaha masingmasing pihak, Para Pihak setuju untuk melakukan kerjasama
pengembangan bisnis clinical engeneering services;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari Memorandum of
Understanding ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama
berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
Kerjasama dan partisipasi dalam pengadaan proyek, penelitian,
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Masa Berlaku

:

pelatihan, konsultasi, dan pertukaran data dan informasi untuk
pengembangan bisnis disemua lingkup clinical engineering services.
Untuk Jangka wakti 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani Memorandum of
Understanding ini.

17. Nota Kesepahaman PT Envy Technologies Indonesia Tbk dengan PT Dua Empat Tujuh tentang
Kerjasama Teknologi Informasi Big Data Nomor. 012/MoU/S247-Envy/II/2019 dan Nomor:
007/MoU/Envy-Solusi247/II/2019 tanggal 13 Februari 2019, yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, antara PT Envy Technologies Indonesia Tbk yang dalam hal ini diwakili oleh Mohd
Sopiyan Bin Mohd Rashdi selaku Direktur Utama (selanjutnya disebut sebagai “Envy”) dengan PT Dua
Empat Tujuh yang dalam hal ini diwakili oleh Beno Kunto Pradekso selaku Direktur Utama
(selanjutnya disebut sebagai “247”), bahwa dengan demikian Envy dan 247 sepakat untuk
mengadakan kerjasama dibidang pengembangan dan komersialisasi teknologi big data, khususnya
melalui kegiatan riset bersama, kegiatan pengerjaan proyek teknologi informasi big data bersama,
diseminasi ilmu data. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut
oleh Envy dab 247 dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh perwakilan Envy dengan
247. Nota kesepaham ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman
ini.
C. Perjanjian Dan Transaksi Dengan Pihak Terafiliasi
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian penting maupun
transaksi dengan pihak terafiliasi.

5.

ASET PENTING YANG DIMILIKI PERSEROAN
a.

Benda Tidak Bergerak
Perseroan tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak.

b. Benda Bergerak
Berikut merupakan keterangan mengenai jumlah aset tetap yang dimiliki Perseroan:
Disajikan dalam Rupiah penuh

2018

31 Desember
2017

2016

27.131.826.939

819.986.950

1.160.874.261

Keterangan
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan
sebesar Rp3.833.007.428,- pada tanggal 31 Desember
2018, Rp1.799.022.184,- pada tanggal 31 Desember 2017,
dan Rp1.679.490.117,- pada tanggal 31 Desember 2016

Kendaraan bermotor yang dimiliki
Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merk / Tipe
Honda Revo STD
Mazda 5
Mazda 5
Honda Mobilio E CVT/Minibus/2018
Honda Beat CBS ISS
Honda Beat CBS ISS
Honda Beat CBS ISS

Jenis
Motor
Mobil
Mobil
Mobil
Motor
Motor
Motor
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Tahun
2009
2018
2018
2018
2018
2018
2018

No. Polisi
B 6170 SUJ
B 2587 SYL
B 2548 SYL
B 2954 SYJ
B 4595 SGL
B 4541 SGL
B 4063 SGM

No. BPKB
O-08428731
O-05913308
O-05913238
O-01010710
O-05884670
O-05883700
O-05883678

Keterangan:
Perseroan memiliki kendaraan bermotor pada angka 2 s/d angka 7 tersebut diatas sebagai hadiah dari PT
Bank Muamalat Indonesia, dimana Perseroan telah menempatkan dananya, yaitu masing-masing
berdasarkan:
a. 2 (dua unit) Mobil Mazda 5 (CBU Japan), yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Muamalat Indonesia
Tbk sebagai hadiah program tabungan prima berhadiah dengan penempatan Rp. 10.000.000.000
(sepuluh miliar Rupiah), berdasarkan Tanda Terima Hadiah Program Tabungan Prima Berhadiah
Nomor: 604/BMI-KGD/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018.
b. 1 (satu unit) Mobil Honda Mobilio E CVT 2018, yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk sebagai hadiah program tabungan prima berhadiah dengan penempatan Rp.
2.339.300.000 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus ribu Rupiah), berdasarkan
Tanda Terima Hadiah Program Tabungan Prima Berhadiah Nomor : 147/BMI-KGD/IX/2018 tanggal 14
September 2018.
c. 3 (tiga unit) Motor Honda Beat CBS ISS 2018, yang diperoleh Perseroan dari PT Bank Muamalat
Indonesia Tbk sebagai hadiah program tabungan prima berhadiah dengan penempatan Rp.
711.300.000 (tujuh ratus sebelas juta tiga ratus ribu Rupiah), berdasarkan Tanda Terima Hadiah
Program Tabungan Prima Berhadiah Nomor : 152/BMI-KGD/IX/2018 tanggal 24 September 2018.
6.

STRUKTUR KEPEMILIKAN
I.

STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Jonathan Tan
Kwan Nyan
60,00%

Ruben Partogi

MahendraMsc.

51,00%

49,00%

EMK

Mohd Sopiyan Bin
Mohd Rashdi

Hazmi Bin Hussain

38,25%

1,15%

0,60%

PERSEROAN

Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah Jonathan Tan Kwan Nyan.
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II.

HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
BERBENTUK BADAN HUKUM
Nama Pengurus
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
Azmel Helmi Bin Hamzah
Mohammad Za Ed Bin Ramli
Mahendra Msc.
Ayu Perwitasari
Lesmono Widodo
Imron Hamzah
Jonathan Tan Kwan Nyan
Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
Anis Baridwan
Piter

7.

Perseroan
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

EMK
Direktur
-

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM
PT ENVY MANAJEMEN KONSULTANSI (“EMK”)
I.

UMUM
EMK adalah suatu badan hukum yang berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT
Envy Manajemen Konsultansi, sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 10 tanggal 26 Juni
2018, yang dibuat di hadapan Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, akta mana
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Surat Keputusan Nomor : AHU-0030581.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018 dan telah didaftarkan
dalam Daftar Perseroan dengan Nomor : AHU-0084042.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Juni 2018.

II. KEGIATAN USAHA
Kegiatan usah EMK adalah melakukan usaha dalam bidang Perdagangan, Jasa, Pembangunan,
Perindustrian, Pertanian, Percerakan, Perbengkelan dan Pengangkutan Darat.
III. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMAGANG SAHAM EMK
Sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat di hadapan
Sahat Simanungkalit, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, struktur permodalan EMK adalah
sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah), yang terdiri dari
450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham, masing-masing saham
bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

Modal Ditempatkan dan
Modal Disetor

:

Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar Rupiah) yang terdiri dari
450.000 (empat ratus lima puluh ribu) saham.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemagang Saham EMK berdasarkan dengan Akta No. 10 tanggal
26 Juni 2018 adalah sebagai berikut :
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No.

Nilai Nominal Rp100.000,- per saham
Jumlah Saham
Jumlah Nominal(Rp)
450.000
45.000.000.000

Keterangan

Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor:
Ruben Partogi
1.
Mahendra Msc
2.
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Saham dalam Portepel

229.500
220.500
450.000
-

22.950.000.000
22.050.000.000
45.000.000.000
-

(%)

51,00
49.00
100,00

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN
Berikut merupakan ikhtisar data keuangan EMK untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018:
Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan

31 Desember 2018

Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

3.009.269.000
42.000.231.000
45.009.500.000
9.500.000
45.000.000.000

Berikut merupakan rasio keuangan penting yang dimiliki Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31
Desember 2018:
Keterangan
Debt To Equity Ratio
Debt To Asset Ratio

31 Desember 2018
0,02%
0,02%

V. SUSUNAN PENGURUS DAN PENGAWASAN EMK
Sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 10 tanggal 26 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Sahat
Simanungkalit, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, maka susunan pengurus EMK adalah sebagai
berikut:
Direksi
Direktur
Komisaris
Komisaris

:

Mahendra

:

Ruben Partogi

VI. PERIZINAN
a. Surat Keterangan Nomor: 488/27.1BU/31.74.02.1008/-071.562/e/2018 tanggal 27 Juli 2018, yang
dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kuningan Timur, yang
menerangkan bahwa EMK berdomisili di Menara Rajawali Lantai 23, Jalan Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Lot. #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur,
Kecamatan Setia Budi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
b. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 85.406.492.0-067.000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Empat.
c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 748/AC.1/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 25 Juli
2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi
Jakarta Selatan, untuk Kegiatan KBLI 4651 dan 4652, untuk i) perdagangan besar komputer,
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perlengkapan komputer dan piranti lunak; dan ii) perdagangan besar perlengkapan elektronik dan
telekomunikasi dan bagian-bagiannya, yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama
perusahaan menjalankan usahanya.
d. Tanda Daftar Perusahaan Nomor : 557/AC.3/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 25 Juli 2018, yang
dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta
Selatan, untuk KBLI 46511, dengan kegiatan usaha pokok perdagangan besar komputer dan
perlengkapan komputer, yang berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli 2023.
e. Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-51KT/WPJ.07/KP.0603/2018 tertanggal 26 April 2018, yang
dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama Kepala Kantor) Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Lima, yang telah terdaftar pada administrasi KPP Penanaman
Modal Asing Lima sejak tanggal 13 Oktober 2004.
8.

PENGURUS DAN PENGGAWASAN PERSEROAN
Berdasarkan Akta No.56/2019, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama (Independen)
: Imron Hamzah
Komisaris
: Jonathan Tan Kwan Nyan
Komisaris Independen
: Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
Komisaris Independen
: Drs. Anis Baridwan, MBA.
Komisaris Independen
: Piter
Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur Independen

:
:
:
:
:
:
:

Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
Mohammad Za Ed Bin Ramli
Azmel Helmi Bin Hamzah
Mahendra Master Of Science
Ayu Perwitasari
Lesmono Widodo

Berikut ini keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK
No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik. Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat dengan pernyataan sebagai berikut:
a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
b. Cakap melaksanakan perbuatan hukum.
c. Dalam 3 (tiga) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan
bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara
dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama
menjabat:
a) Pernah tidak menyelanggarakan RUPS Tahunan;
b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah
tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertangggungjawaban sebagai
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
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c)

Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran
dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e) Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Emiten atau
Perusahaan Publik.
Berdasarkan Pasal 11 Ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun,
sedangkan berdasarkan Pasal 14 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris diangkat untuk jangka
waktu 3 (tiga) tahun. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Keputusan Ketua Dewan Komisioner OJK
No.33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik.
Berikut dibawah ini adalah riwayat singkat dari masing-masing anggota Komisaris dan Direksi Perseroan:
Komisaris:
Imron Hamzah (Komisaris Utama)
Warga Negara Indonesia, Umur 37 Tahun. Memperoleh gelar
Master of Business Management dari Universitas Prasetiya Mulya
Business School pada tahun 2013.
Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun
2018.
Riwayat pekerjaan:
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Komisaris Utama
Perseroan.
• 2016 – Sekarang, menjabat sebagai CEO pada PT Anterin
Digital Nusantara.
2008 – 2017, menjabat sebagai Head of Division & Listing
Division 2 pada PT Bursa Efek Indonesia.

Jonathan Tan Kwan Nyan (Komisaris)
Warga Negara Malaysia, Umur 34 Tahun. Memperoleh gelar
Master of Law dari The University of Manchester pada tahun
2011.
Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2018.
Riwayat pekerjaan:
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
• 2018 – Sekarang, menjabat sebagai Komisaris pada PT SCAN
Nusantara.
• 2016 – sekarang, menjabat sebagai Founding Partner pada
Aquifer Limited.
• 2013 – 2016, menjabat sebagai Managing Partner pada Kwan
Nyan & Co.
• 2013 menjabat sebagai Law Lecturer pada KDU University
2012 menjabat sebagai Law Lecturer pada HELP University.
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Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
Warga Negara Malaysia, Umur 69 Tahun. Memperoleh gelar B.
Economics (Honours) dari Universiti Malaya, pada tahun 1973 dan
gelar M.Sc (Computer Systems Applications) dari The American
University 1982.
Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak
tahun 2019.
Riwayat pekerjaan:
• 2019 – sekarang, menjabat sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Chairman Riqab
Committee & Member pada Islamic Religious Council of
Selangor.
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Council Member pada
Selangor Royal Court (Ahli Dewan Diraja Selangor).
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Chairman pada Residents
Association Committee of Rssb, Section 7, Shah Alam.
• 2017 – sekarang, menjabat sebagai Chairman pada Avisena
Specialist Hospital, Shah Alam (Former Darul Ehsan Medical
Centre, Shah Alam).
• 2016 – sekarang, menjabat sebagai Executive Chairman pada
Commercial Circle (M) Sdn Bhd, Kuala Lumpur.
• 2008 – 2016, menjabat sebagai Chairman pada Election
Commission of Malaysia.
• 2008, menjabat sebagai Secretary General pada Ministry of
Home Affairs.
• 2004 – 2008, menjabat sebagai Secretary General pada
Ministry of Internal Security.
• 2001 – 2004, menjabat sebagai State Secretary pada State
Secretary of Selangor.
• 2000 – 2001, menjabat sebagai State Secretary pada State
Secretary of Melaka.
• 1997 – 1998, menjabat sebagai Acting President pada Darul
Ehsan Group Berhad, Selangor.
• 1995 – 2000, menjabat sebagai State Financial Officer pada
State Financial Officer of Selangor.
• 1994 – 1995, menjabat sebagai Under Secretary, Finance
Division pada Ministry of Home Affairs.
• 1991 – 1993, menjabat sebagai Director Career Development &
Training Division dan Deputy Director Career Development &
Training Division pada Public Services Department.
• 1985 – 1991, menjabat sebagai Director National Computer
Training Centre pada National Public Administration Institute
(Intan).
• 1982 – 1985, menjabat sebagai Program National Computer
Training Centre Coordinator pada National Public
Administration Institute (Intan).
• 1979 – 1980, menjabat sebagai Principal Assistant Secretary
Contract & Supplies Division pada Ministry of Finance.
• 1973 – 1979, menjabat sebagai Principal Assistant Secretary,
Finance Division pada Ministry of Finance.
• 1973 – 1976, menjabat sebagai Part Time Tutor of Economic
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Faculty pada Universiti Malaya.
Drs. Anis Baridwan, MBA. (Komisaris Independen)
Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun. Memperoleh gelar
Master of Business Administration (MBA) (Accounting & Finance)
Saint Louis University, USA pada tahun 1988.
Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak
tahun 2018.
Riwayat pekerjaan:
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Komisaris Independen
Perseroan.
• 2015 – Sekarang, menjabat sebagai Audit Committee pada PT
Kustodian Sentral Efek Indonesia.
• 2015 – sekarang, menajabat sebagai komisaris Independen
pada PT Waskita Beton Precast Tbk.
• 2015 – 2017 menjabat sebagai Dewan Audit pada Otoritas
Jasa Keuangan.
2013 – 2015 menjabat sebagai Deputi Komisioner, Audit Internal,
Manajemen Risiko, dan Pengadilan Kualitas (AIMRPK) pada
Otoritas Jasa Keuangan.
Piter (Komisaris Independen)
Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun. Memperoleh gelar
Master di bidang Ekonomi Pembangunan, International University
of Japan, Urasa, Japan pada tahun 2000, memperoleh gelar
Doktor Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2010.
Beliau menjabat sebagai komisaris Independen Perseroan sejak
tahun 2016.
Riwayat pekerjaan:
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Komisaris
Independen Perseroan.
• 2011 – 2017, menjabat sebagai Direktur Moneter Bank
Indonesia pada Departemen Kebijakan Ekonomi dan
Deputy Bank Indonesia
• 2007 – 2011, menajabat sebagai Asisten Direktur
Kebanksentralan Bank Indonesia pada Bank Indonesia.
• 2006 – 2007 menjabat sebagai Researcher pada The
South East Asian Central Banks Visiting (SEACEN).
• 2002 – 2007 menjabat sebagai Manager Kebanksentralan
Bank Indonesia pada Bank Indonesia.
• 2000 – 2002 menjabat sebagai Asisten Manager
Kebanksentralan Bank Indonesia pada Bank Indonesia.
• 1995 – 1998 menjabat sebagai staf pengembangan usaha
kecil pada Bank Indonesia Solo.
• 1993 – 1994 menjabat sebagai Sales Manager pada PT
Jaya Trade Indonesia.
• 1992 – 1993 menjabat sebagai Management Consultant
pada CV Harry Handicraft Jogjakarta.
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Direksi:
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi (Direktur Utama)
Warga Negara Malaysia, Umur 56 Tahun. Memperoleh gelar
Hon. In Accountancy dari Universitas Teknologi MARA,
Malaysia pada tahun 1988.
Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun
2016.
Riwayat pekerjaan:
• 2014 – sekarang, menjabat sebagai Direktur Utama
Perseroan.
• Tahun 2005 - sekarang, menjabat sebagai Ketua Komite
Audit, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite
Nominasi & Anggota Komite Remunerasi di Advanced
Systems Automation Ltd (ASA)
• Tahun 2010 – sekarang, menjabat sebagai Ketua Komite
Audit, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite
Nominasi & Anggota Komite Remunerasi pada Dragon
Group lnternational Ltd (Singapore Public Listed Company).
• Tahun 2014 - sekarang, menjabat sebagai Corporate
Finance Adviser pada Axesstel Inc. Ltd. (Terdaftar di New
York Stock Exchange).
• Tahun 2010 - sekarang, menjabat sebagai Corporate
Finance Adviser pada Flexcomm Ltd.
• Tahun 2017 – sekarang, menjabat sebagai Ketua Komite
Remunerasi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Komite
Nominasi dan Anggota Komite Audit pada ASTI Holding Ltd
• Tahun 2015 – sekarang, menjabat sebagai Direksi pada PT
Pan Pages (anak perusahaan Tbk di Malaysia).
• Tahun 2012 - 2015, menjabat sebagai Ketua Komite Audit
dan Anggota Komisaris di Wintoni Group Bhd IT Company
(Malaysian Public Listed Company).
• Tahun 2011 - 2014, menjabat sebagai Founder/CEO pada
PT Dragon Terra Ventur
• Tahun 1999 - 2002 menjabat sebagai group Chief Financial
Officer di Edaran Bhd.
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Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid (Direktur)
Warga Negara Malaysia, Umur 59 Tahun. Memperoleh gelar
Bachelor of Science (Mathematics) di Adelaide University pada
Tahun 1982.
Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019.
Riwayat Pekerjaan:
• 2019 – sekarang, menjabat sebagai Direktur pada
Perseroan.
• 2015 – 2016, menjabat sebagai Chief Executive Officer pada
Perumahan Felda Sdn Bhd.
• 2000 – 2005, menjabat sebagai Director pada MRSC
Multimedia Corporation.
• 1994 – 2013, menjabat sebagai Managing Director pada
Origin Technology (M) Sdn Bhd.
• 1992 – 1993, menjabat sebagai System Engineer Manager
pada IBM Malaysia.
• 1991, menjabat sebagai Associate Business Consultant,
Business Consulting Unit pada IBM Malaysia.
• 1987 – 1990, menjabat sebagai System Engineer pada IBM
Malaysia.
• 1985 – 1986, menjabat sebagai Associate System Engineer
pada IBM Malaysia.
• 1983 – 1984, menjabat sebagai Information Systems
Assistant Marketing Unit.
Mohammad Za ed Bin Ramli (Direktur)
Warga Negara Malaysia, Umur 56 Tahun. Memperoleh gelar
Diploma in Civil Engineering pada Teknik Sipil dari Universitas
Teknologi Malaysia, Malaysia pada tahun 1984
Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2016.
Riwayat pekerjaan:
• 2018 – sekarang, menjabat sebagai Direktur
Perseroan.
• Tahun 2013 – sekarang menjabat sebagai Managing
Direktor pada RBZ Global SDN BHD.
• Tahun 2011 – 2013 menjabat sebagai Sales Manager &
Channel Manager pada HD Technology SDN BHD
• Tahun 2011, menjabat sebagai Implementation
Manager pada Ericsson Malaysia
• Pada tahun 2010 – 2011 menjabat sebagai
Fundamental (Huawei) Planner pada MAXIS Fiber
Optic Cable Network.
• Pada tahun 2003 – 2010 menjabat sebagai Project
Manager pada Weftpac SDN BHD
• 1995 – 2003, menjabat sebagai Senior Manager pada
Edaran Berhad
• 2009 – 2015, menjabat sebagai Project Controller
pada Time Automation Management system SDN BHD
• 1984 – 1991, menjabat sebagai Technical Executive
pada Uniphone Ushasama SDN BHD
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Azmel Helmi Bin Hamzah (Direktur)
Warga Negara Malaysia, Umur 44 Tahun, Memperoleh gelar
BSc Economics dari University of Southampton, United
Kingdom (UK), tahun 1994 sd 1996
Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018.
Riwayat Pekerjaan:
• Tahun 2018 - sekarang, menjabat sebagai Direktur
Perseroan
• Tahun 2015 – 2016, menjabat sebagai Sales Director di
Fusionex International Inc Sdn Bhd
• Tahun 2011 - 2015, menjabat sebagai VP of Business
Development di PT Tripilar Niaga Sejati (Indonesia)
• Tahun 2008 - 2010, menjabat sebagai Senior Software
Sales Specialist di IBM Malaysia, Kuala Lumpur
• Tahun 2005 – 2008, menjabat sebagai Senior Sales
Manager/ Strategic Consultant di
Edaran
Komputer Sdn Bhd
Mahendra MSc (Direktur)
Warga Negara Indonesia, Umur 52 Tahun, memperoleh gelar Master
of Science Agricultural and Environmental Economics, Wageningen
Universiteit, Belanda Tahun 1996.
Riwayat Pekerjaan:
•
Tahun 2018 – sekarang, menjabat sebagai Direktur Perseroan
•
Tahun 2017 - 2018, menjabat sebagai Advisor di PT. SCAN
Nusantara
•
Tahun 2016 – 2018, menjabat sebagai Konsultan di Wirausaha
•
Tahun 2013 – 2015, menjabat sebagai Manajer Proyek di PT
Sampoerna Wira Usaha
•
Tahun 2006 – 2012, menjabat sebagai Ekonom / Manajer Proyek
di PT Pactoconvex Niagatama
•
Tahun 2004 s/d 2006, menjabat sebagai Direktur di PT Orient
Technology Indonesia
•
Tahun 2002 s/d 2006, menjabat sebagai Direktur di PT Agritani
Indonesia
Ayu Perwitasari (Direktur)
Warga Negara Indonesia, Umur 34 Tahun, memperoleh gelar S.Sos
pada Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jurusan
Public Relation Tahun 2008.
Riwayat Pekerjaan:
• Tahun 2019 – sekarang, menjabat sebagai Direktur Perseroan.
• 2017, menjabat sebagai Group Manager Corporate & Secretariate
pada Perseroan.
• 2014 – 2017, menjabat sebagai Secretary pada Perseroan.
• 2009 – 2013, menjabat sebagai Customer Relation & Marketing
Support pada PT. Pintu Mas Mulia Kimia.
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Lesmono Widodo (Direktur Independen)
Warga Negara Indonesia, Umur 63 Tahun, memperoleh gelar Insinyur
(Ir.) pada Institut Teknologi Bandung Tahun 1982.
Riwayat Pekerjaan:
•
Tahun 2018 – sekarang, menjabat sebagai Direktur Independen
di Perseroan
•
Tahun 2005 - 2015, menjabat sebagai President Director di PT
Pena Telematics Indonesia Application Developer.
•
Tahun 2003 – 2004, menjabat sebagai Managing Director of,
Sales Representative of TriPoint Global USA and CADian
IntelliKorea Co.,Ltd di PT. Numix Asia Pratama
•
Tahun 2002 – 2005, menjabat sebagai Chief of Strategic Alliances
di PT Pena Telematics Indonesia
•
Tahun 2002 - 2002, menjabat sebagai IBM Senior Channel
Management di PT IBM Indonesia
•
Tahun 2000 – 2001, menjabat sebagai Competitive Manager to
All IBM Products di PT IBM Indonesia
•
Tahun 1998 – 1999, menjabat sebagai Country Manager to IBM
Networking di PT USI/IBM
•
Tahun 1995 – 1997, menjabat sebagai Country Manager to IBM
RISC Systems/6000 di PT USI/IBM
•
Tahun 1994 – 1995, menjabat sebagai Product Manager to setup ASEAN/SE IBM RISC Systems/6000 Marketing & Support for
ASEAN/South Asia region di PT USI/IBM
•
Tahun 1990 - 1994, menjabat sebagai Product Marketing to
Personal Computer, General Display, Control Unit di PT USI/IBM
•
Tahun 1989 – 1990, menjabat sebagai Product Management to
Personal Computer Cabling Systems di PT USI/IBM
•
Tahun 1986 – 1988, menjabat sebagai IBM Business Partner
Representative di PT USI/IBM
•
Tahun 1983 – 1986, menjabat sebagai Personal Computer
Technical Support di PT USI/IBM
•
Tahun 1981 - 1982 , menjabat sebagai Project Specialis di PT.
BIEC Bandung
•
Tahun 1979 – 1981, menjabat sebagai Job Analyst di LETMI ITB
Bandung

Sifat Hubungan Kekeluargaan Diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Perseroan.
Tidak ada hubungan sifat kekeluargaan antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang
Saham Perseroan.
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9.

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE (“GCG”))
Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang
saham, Perseroan senantiasa menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.
Perseroan berkomitmen untuk memperhatikan etika bisnis yang transparan sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan
serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Direktur Independen. Di samping itu, Perseroan juga telah
membentuk Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pelaksanaan GCG di lingkungan Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:
• Memberi kepastian penuh kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya bahwa Perseroan dikelola
secara profesional dan terukur dengan prinsip-prinsip GCG
• Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sejahtera, dan kondusif dalam rangka memberikan value
kepada stakeholder.
• Mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan target Perseroan.
• Mengurangi konflik kepentingan.
• Meningkatkan citra Perseroan (corporate image).
Dewan Komisaris
Dewan Komisaris sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan
Akta No. 56/2019, Dewan Komisaris telah melakukan:
1.

Pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan, jalannya pengurusan pada
umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

2.

Membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya.

• Prosedur Penetapan dan Besarnya Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi akan membuat prosedur penetapan dan besarnya remunerasi
Komisaris yang direkomendasikan ke Dewan Komisaris untuk disampaikan ke Rapat Umum Pemegang
Saham, dengan memperhatikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/
atau Direksi yang dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
• Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris
Sejak pengangkatan, Dewan Komisaris telah melakukan rapat sebanyak 2 (dua) kali sehubungan dengan
pengawasan kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Saham Perseroan. Seluruh anggota
Dewan Komisaris hadir dalam rapat tersebut.
Direksi
Direksi sesuai dengan POJK. No 33 Tahun 2017, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No.56/2019
tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:
1. Menjalankan dan bertanggungjawab atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggungjawab.
4. Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan poin 1, Direksi dapat
membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite setiap akhir tahun.
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-

Ruang Lingkup dan Tanggung jawab masing-masing Direksi
Direktur Utama merangkap sebagai Direktur Keuangan, antara lain:
Selaku Direktur Utama, antara lain:
1.
2.

Bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan.
Melakukan koordinasi antar Direksi dalam jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selaku Direktur Operasional, antara lain:
1.
2.

Membantu Direktur utama untuk menetapkan tujuan utama perseroan
Membantu dalam menetapkan sasaran perusahaan dan mengembangkan kebijakan operasional
untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan.
3. Membantu dalam mengembangkan anggaran perusahaan untuk diserahkan kepada Dewan Direksi
untuk ditinjau dan disetujui.
4. Secara berkala meninjau departemen- departemen perseroan , anggaran tahunan perseroan dan
kinerja keuangan secara keseluruhan.
5. Meninjau semua kontrak dan perjanjian sebelum penyelesaian dan eksekusi.
6. Bernegosiasi dan menyetujui, di bawah pengawasan Direktur Utama untuk semua perjanjian
perusahaan.
7. Memberikan masukan untuk merekrut, memberhentikan, melatih, dan mengarahkan personel di
tingkat Kepala Departemen.
8. Bekerja dengan staf yang tepat dalam menegosiasikan kontrak besar dan organisasi perdagangan
perseroan.
9. membantu Direktur Utama untuk menilai secara berkala kinerja staf manajemen dalam
mengimplementasikan tujuan perusahaan.
10. Mempresentasikan laporan perusahaan pada rapat-rapat Direksi dan membantu perencanaan dan
pembuatan kebijakan Dewan komite.
Selaku Direktur Keuangan, antara lain:
1.
2.
3.
4.

Bertanggung jawab terhadap keuangan dan kualitas sumber daya manusia Perseroan.
Melakukan koordinasi dengan Divisi Keuangan dan Akuntansi Perseroan.
Melakukan koordinasi dengan Divisi Hukum Perseroan.
Melakukan koordinasi dengan Divisi Umum & SDM Perseroan.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Bisnis, antara lain:
1.
2.
3.
4.

Bertanggung jawab terhadap pemasaran Perseroan.
Melakukan koordinasi antar divisi pemasaran Perseroan.
Bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan rencana strategis pemasaran demi
tercapainya tujuan Perseroan
Bertanggung jawab untuk menciptakan mitra kerja untuk menunjang Perseroan

Direktur Teknik, antara lain:
1.
2.
3.

Bertanggung jawab terhadap operasional Perseroan.
Bertanggung jawab atas ketrampilan dan pengetahun team yang mengikuti perkembangan dan
dapat mengikuti kebutuhan customer
Melakukan koordinasi antar Divisi Pengembangan Bisnis dan Manajemen Proyek Perseroan dan juga
dengan Divisi Hukum Perseroan untuk memastikan proyek bisa berjalan sesuai target.

96

Direktur Strategi dan Korporat, antara lain:
1.
2.
3.

bertanggung jawab terhadap evaluasi dan pengembangan rencana strategis jangka panjang bisnis di
seluruh departemen bisnis.
Melakukan koordinasi di departemen manajemen strategi, membantu pelaksanaan tugas
berdasarkan permintaan dan memastikan peningkatan keterampilan yang konstan oleh seluruh tim.
Direktur Strategi Perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh atas peluang bisnis melalui analisis
bisnis potensial, termasuk analisis kompetitif, analisis keuangan, analisis pasar, analisis kinerja,
platform teknologi, dan kecocokan strategis.

Direktur Corporate Affair, antara lain:
1. Bekerja sama dengan Direktur Utama untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi dalam
mengelola komunikasi dan hubungan masyarakat yang ditentukan oleh proses perencanaan strategis
organisasi Perseroan.
2. Memberikan saran kepada dewan dan komite eksekutif mengenai kondisi lingkungan operasi
perseroan.
3. Mengembangkan dan melaksanakan strategi yang mendukung tujuan pertumbuhan, organisasi dan
melindungi serta mempromosikan reputasi bisnis.
4. Bertindak sebagai juru bicara senior dan wakil untuk perusahaan
5. memastikan kesiapan komunikasi dan bisnis, mematuhi semua peraturan dan pedoman keterlibatan
pemangku kepentingan.
6. Memimpin, mengelola dan mengawasi tim Corporate affair, dalam implementasi kebijakan strategis
sesuai dengan undang-undang dan peraturan atau regulasi lainnya serta membangun kemampuan
dan bakat karyawan.
-

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Direksi
Sejak pengangkatan, Direksi telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali sehubungan dengan
kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Saham Perseroan. Seluruh
anggota Direksi hadir dalam rapat tersebut.

Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor: B.011/SKD-SP/DIR-ET/IV/2019 tanggal 1 April 2019,
Perseroan telah menunjuk Ni Wayan Sukawidiani Resi, sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary),
sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau
Perusahaan Publik.
Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keungan Nomor : 35/POJK.04/2014 tentang Sekertaris Perusahaan
Emiten atau Perusahaan Publik, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:
a). Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;
b). Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
c). Membatu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
- Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web
Perseroan;
- Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
- Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
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d). Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan
pemangku kepentingan lainnya;
e). 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.
f). Bertanggung jawab kepada Direksi.
Alamat Sekretaris Perusahaan:
Menara Rajawali lt.23
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan
Jakarta Selatan 12950
Telp
: +6221 576 1435
Email
: corsec@envytech.co.id
Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Keputusan Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan No. 34 /POJK.04/2014 Tanggal 8 Desember
2014, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan
tertanggal 1 April 2019.
Dengan demikian, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:
Ketua
: Imron Hamzah
Anggota
: Piter
Anggota
: Suhartono
Anggota
: Ayu Perwitasari
Adapun tugas dan tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Pedoman dan Tata
Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:
a. Terkait dengan Kebijakan Nominasi:
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
c) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
a) struktur Remunerasi;
b) kebijakan atas Remunerasi; dan
c) besaran atas Remunerasi;
2.

membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang
diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
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-

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali
sehubungan dengan kinerja Direksi dan Dewan Komisaris. Seluruh anggota Komite Nominasi dan
Remunerasi hadir dalam rapat tersebut.

Laporan singkat Komite Nominasi, antara lain:
1. Menyusun komposisi proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
Laporan singkat Remunerasi, antara lain:
1. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
Komite Audit
Perseroan telah mempunyai Komite Audit sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan No 55 /POJK.04/2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan
Kerja Komite Audit, serta Peraturan PT Bursa Efek Indonesia No.1-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek
bersifat Ekuitas Selain Saham Yang DIterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dengan Lampiran I dari Surat
Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014
Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris tentang Susunan Keanggotaan Komite Audit Perseroan tertanggal 1
April 2019, berikut adalah susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan:
- Ketua
: Drs. Anis Baridwan, MBA
- Anggota : Didit Lasmono
Adapun riyawat pekerjaan Didit Lasmono adalah sebagai beriku:
a. Sejak 2018, menjabat sebagai anggota komite audit pada perseroan;
b. Sejak 2011 s.d. 2016 menjabat sebagai konsultan pada Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdyaman,
Mulyadi, Tjahjo & Rekan;
c. Sejak 2008 s.d. 2011 menjabat sebagai auditor senior pada Kantor Akuntan Publik Tjahjadi, Pradono
& Teramihardja;
d. Sejak 2005 s.d. 2008 menjabat di bagian finance pada strategic consulting;
e. Sejak 2002 s.d 2005 menjabat di bagian finance pada kantor Konsultan Hukum Susanto,
Simanungkalit, Saputra.
-

Anggota : Tarkosunaryo, SE
Adapun pekerjaan Tarkosunaryo, SE adalah sebagai berikut:
I. Sejak 2018, menjabat sebagai anggota komite audit pada perseroan;
II. Sejak 2013 s.d. sekarang menjabat sebagai Ketua Umum Institut Akuntan Pubik Indonesia pada
Institut Akuntan Pubik Indonesia;
III. Sejak 2010 s.d sekarang menjabat sebagai partner pada Kantor Akuntan Publik Razikun Tarkosunaryo;
IV. Sejak 2016 s.d. 2018 menjabat sebagai Anggota Penilaian pada PT Bursa Efek Indonesia;
V. Sejak 2016 s.d. 2017 menjabat sebagai anggota komite audit pada PT Penjaminan Infrastruktur;
VI. 2014 s.d. sekarang menjabat sebagai pengajar paruh waktu di Universitas Indonesia;
VII. 2013 s.d. sekarang menjabat sebagai pengajar peuh waktu di PKN-STAN;
VIII. 2014 s.d. sekarang menjabat sebagai pengajar paruh waktu di Universitas Tanjung Pura;
IX. 2006 s.d 2010 menjabat sebagai partner pada Kantor Akuntan Publik Syarief Basir & Rekan;
X. 2003 s.d. 2006 menjabat sebagai Auditor pada KAP Syarief Basir & Rekan;
XI. 1995 s.d 2003 menjabat sebagai Auditor pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
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Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:
Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.04/2015, sebagai
berikut:
a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik
kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait
dengan informasi keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik;
b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan atau Perusahaan Publik;
c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
Akuntan atas jasa yang diberikannya;
d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan
tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika
Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau
Perusahaan Publik;
h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik; dan
i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik.
-

Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit
Sejak pengangkatan, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 1 (satu) kali sehubungan dengan
pelaksanaan aktivitas kegiatan usaha Perseroan. Seluruh anggota Komite Audit hadir dalam rapat
tersebut.

Laporan singkat Komite Audit, antara lain:
Menyusun pelaksanaan aktivitas manajemen risiko, fungsi audit internal, dan pelaksanaan audit oleh
akuntan.
Kepala Unit Audit Internal
Sesuai dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. 56 /POJK.04/2015 Tanggal 23
Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal, Perseroan telah
membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: B.010/SKD/IAU/DIR-ET/IV/2019
tanggal 1 April 2019.
Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal :
Adapun tugas dan tanggung jawab unit audit internal sesuai dengan Piagam Audit Internal adalah sebagai
berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system management risiko sesuai
dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas untuk seluruh kegiatan Perusahaan;
4. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus (investigative audit) atas permintaan dari manajemen;
5. Berdasarkan hasil audit, memberikan bantuan masukan/rekomendasi terhadap penyempurnaan atau
perbaikan sistem dan prosedur serta kebijakan Perusahaan sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas
yang selaras dengan Visi dan Misi Perusahaan;
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6. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan audit tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris;
7. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
8. Bekerja sama dengan Komite Audit;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya;
10. Memberikan masukan kepada manajemen Perusahaan mengenai perubahan lingkungan, risiko bisnis
yang muncul, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi hasil dan kinerja Perusahaan.
Sistem pengendalian internal dan pelaksanaan pengawasan internal
Saat ini sistem pengendalian internal yang ditetapkan Perseroan, masih dalam sebatas kebijakan manajemen
Perseroan antara lain:
- Efektifitas dan efisiensi operasional
- Reliabilitas pelaporan keuangan
- Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku
Sedangkan pelaksanaan pengawasan internal, dilakukan oleh audit internal yang disebut dalam tugas dan
tanggung jawab unit audit internal.
Upaya Mengelola Risiko
1.
2.
3.
4.

Menjaga hubungan baik dengan customer.
Menjaga mutu dan kualitas properti.
Membina hubungan baik antara karyawan dengan Perseroan dan Perusahaan Anak.
Mengikuti perkembangan sistem teknologi yang diperlukan oleh Perseroan.

Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)
Perseroan sedang merencanakan tanggung jawab sosial (CSR) yang terintegrasi untuk di implementasikan
setelah Perseroan telah melakukan penawaran umum. Perseroan telah melakukan tanggung jawab sosial
secara tidak terintegrasi dan tidak mencatatkannya secara terpisah dari biaya produksi Perseroan.
Komitmen Perseroan dalam Pelaksanaan program CSR terdiri dari :
• Sosial :
Dalam pelaksanaan CSR bidang sosial, Perseroan antara lain melakukan :
- Perseroan secara rutin memberikan donasi kepada Yayasan Panti Asuhan Harapan Remaja yang
berlokasi di Jl. Tenggiri No. 37 Rawamangun Jakarta Timur. Dengan donasi ini
diharapkan dapat memajukan anak bangsa dengan cara meningkatkan kualitas hidup dan pendidikan
anak-anak yatim-piatu dan anak-anak kurang mampu yang menjadi peserta di yayasan ini agar mereka
dapat memperoleh pendidikan formal sekolah, pendidikan Agama dan pendidikan non-formal melalui
kursus-kursus baik di dalam maupun di luar Panti.
- Perseroan secara rutin berkurban pada Hari Raya Idhul Adha setiap tahunnya sebagai kepedulian sosial
terhadap sesama agar dapat dibagikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.
• Ekonomi :
Dalam pelaksanaan CSR bidang Ekonomi, Perseroan telah melakukan :
Perseroan mengadakan acara Seminar Nasional Digital Technology bersama pimpinan Ormas-ormas Islam
pada tanggal 8 Augustus 2018 di The Crowne Hotel Semanggi, Jakarta, yang bertujuan memperkenalkan
dan mengedukasi organisasi Islam dalam pemanfaatan teknologi digital yang berbasis syariah sebagai
media transaksi ekonomi di Indonesia.
• Lingkungan :
Dalam pelaksanaan CSR bidang Lingkungan, Perseroan telah melakukan :
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Perseroan ikut peran dalam program lingkungan khususnya sekitar Jl Bangka 2 No. 11 B Pela mMampang,
Jakarta selatan, seperti hal partisipasi meningkatkan keamanan dan kebersihan lingkungan sekitar setiap
bulannya.
• Kesejahteraan :
Dalam pelaksanaan CSR bidang Kesejahteraan, Perseroan antara lain melakukan :
- Perseroan mengadakan acara Staff Outing dan Family Gathering pada tanggal 23-25 Februari 2018 di
Via Renata Villa Jl. Raya Cimacan, KM 85, Cimacan, Puncak dengan tujuan sebagai proses penyegaran
dari rutinitas keseharian yang ada, serta dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan persaudaraan
yang erat antara perusahaan dengan karyawannya, karyawan dengan karyawannya maupun dengan
anggota keluarganya.
- Perseroan secara rutin mengadakan acara buka puasa bersama para staff dan halal bihalal
untuk memperkuat ikatan atau hubungan silaturahmi antara karyawan dengan jajaran direksi.
STRUKTUR ORGANISASI

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI PERSEROAN
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat gugatan ataupun perkara hukum yang dihadapi Perseroan,
Komisaris dan Direksi Perseroan, yang 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
perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara, maupun kepailitan,
dimuka badan peradilan di Indonesia.
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11. SUMBER DAYA MANUSIA
Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia sebagai motor penggerak perseroan, oleh
karena itu Perseroan senantiasa menjaga kualitas kompetisi karyawannya ditengah gencarnya persaingan
pasar. Saat ini Perseroan mulai melihat sumber daya manusia sebagai investasi perseroan, tidak lagi hanya
melihat sebagai mesin perusahaan dalam mencapai keuntungan.
Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perseroan menerapkan strategi human capital sebagai
alat untuk mencapai tujuan Perseroan, diantaranya adalah:
a. Recruitment & Selection
Perseroan memastikan SDM yang diterima oleh Perseroan merupakan SDM yang berkualitas sesuai
dengan posisi dan jabatan yang dibutuhkan. Perseroan menarik, mengundang dan menyeleksi karyawan
sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Bertujuan memperoleh karyawan yang sesuai dan tepat sasaran,
Perseroan melakukan wawancara personal secara mendalam pada calon karyawan. Perseroan
mempecayai bahwa Right man in the right position adalah kunci awal keberhasilan organisasi. Oleh
karena itu, kandidat yang terpilih akan disiapkan untuk berkembang dengan arahan yang diberikan
langsung dan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Perseroan.
b.

Performance Management
Untuk mencapai visi dan misi Perseroan, Perseroan memerlukan pengelolaan dan penilaian kinerja
karyawan yang beracuan kepada sistem organisasi, hasil kerja, kualitas kompetensi, dan beban kerja
karyawan. Secara berkala Perseroan akan melakukan analisa terhadap kinerja dan kesesuaian
kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi. Perseroan akan memperhatikan dan memberikan
pelatihan bagi setiap karyawan sesuai dengan penilaian yang telah diberikan.

c.

Pelatihan dan Pengembangan
Kualitas sumber daya manusia Perseroan selalu dijaga sesuai dengan harapan Perseroan. Pelatihan dan
pengembangan yang dilakukan berdasarkan analisa ahli berbasis metode yang tepat dan sesuai ranah
kompetensi yang dibutuhkan. Metode yang dipilih dan diterapkan sesuai sasaran dalam mengembangkan
kemampuan dari sumber daya manusia yang ada.

d.

Administrasi SDM
Dalam pengurusan administrasi karyawan Perseroan memastikan setiap data karyawan dikelola secara
private dan confidential. Data karyawan akan disimpan, mulai sejak karyawan bergabung dengan
Peseroan, sampai dengan meninggalkan Perseroan.

Semua strategi diatas akan dianalisa dan direvisi secara berkala untuk menemukan sebuah sistem
manajemen sumber daya manusia yang produktif, efektif, dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi yang
senantiasa berkembang.
Peraturan Perusahaan
Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
juncto Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, telah dibuat
Peraturan Perusahaan yang telah disepakati dan ditetapkan antara wakil perusahaan Perseroan dan wakil
karyawan Perseroan yang berisikan hak dan kewajiban secara timbal balik antara karyawan dan perusahaan,
dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 1552 Tahun 2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pengesahan
Peraturan Perusahaan dan berlaku terhitung sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
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Profil karyawan Perseroan
Komposisi Karyawan
Data Karyawan Perseroan Menurut Jabatan
Jenjang
manajerial
Direksi
Manajer
Supervisor
Pelaksana
Grand
Total

Tetap

2015
Kontrak
1

4
4
12
20

2016
Kontrak
2
3
1
4
4
9
4
16
11

2017
Kontrak
2
3
1
4
3
9
4
16
10

Tetap

1
5
7

Tetap

Tetap
1
3
5
10
19

2018
Kontrak
5
1
6
7
19

Tetap
1
4
9
13
27

2019
Kontrak
6
2
10
8
26

Data Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan

2016
Tetap

Pasca Sarjana

1

Sarjana

11

2017

Kontrak

Tetap

2018

Kontrak

Tetap

Kontrak

Tetap

Kontrak

1

1

1

1

14

16

20

20

1
9

11

2019

8

Diploma

2

Non Diploma (SLTA)

4

2

4

2

4

2

6

2

Grand Total

16

11

16

10

19

19

27

25

Data Karyawan Perseroan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia

2016

2017

2018

2019

Tetap

Kontrak

Tetap

Kontrak

Tetap

Kontrak

Tetap

Kontrak

s/d 30 tahun

8

4

6

4

10

7

13

9

31 - 40 tahun

6

3

8

2

6

3

8

4

41 - 50 tahun

1

1

1

1

1

3

2

7

> 50 tahun

1

3

1

3

2

6

4

5

Grand Total

16

11

16

10

19

19

27

25

Data Karyawan Berdasarkan Lokasi Perseroan

Aktivitas Kerja
Kantor Pusat
Project
Grand Total

2016

2017

2018

2019

27

26

38

40

-

-

-

12

27

26

38

52
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Data Karyawan Perseroan Menurut Status Karyawan Tetap dan Tidak Tetap

Status

2016

2017

2018

2019

Karyawan Tetap

16

16

19

27

Karyawan Kontrak

11

10

19

25

Grand Total

27

26

38

52

Jumlah dan komposisi karyawan Perseroan telah diungkapkan dengan menggunakan data per 1 April 2018.
Tenaga Kerja Asing.
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki tenaga kerja asing sebagai berikut :
No.

Nama

1.

Mohd Sopiyan
Bin Mohd Rashdi

2.

Azmel Helmi Bin
Hamzah

3.

Warga
Negara
Malaysia

Jabatan

No. E-KITAS

Direktur
Utama

2C11JE4019-S
tanggal
18
April 2019

Malaysia

Marketing
Manager

2C11JE8022-S
tanggal
29
Agustus 2019

Mohammad Za
Ed Bin Ramli

Malaysia

General
Manager

2C11JE0953-S
tanggal
11
Januari 2019

4.

Jonathan Tan
Kwan Nyan

Malaysia

Komisaris

2C11JE5953-S
tanggal 2 Juli
2019

5.

Mohd
Nadzaruddin Bin
Abd Hamid

Malaysia

Research &
Developme
nt Advisor

2C11JE0985-T
tanggal
27
Januari 2019

6.

Abdul Aziz Bin
Mohd Yusof

Malaysia

Consultant
IT

Sedang dalam
proses

Masa
Berlaku
Sampai
dengan
tanggal 18
April 2019
Sampai
dengan
tanggal 29
Agustus
2019
Sampai
dengan
tanggal 11
Januari
2019
Sampai
dengan
tanggal 2
Juli 2019
Sampai
dengan 26
Januari
2020
-

No. IMTA

Masa Berlaku

KEP.018373/
MEN/B/IMTA/
2018 tanggal
09 Maret 2018
KEP.069572/
MEN/B/IMTA/
2018 tanggal
13
Agustus
2018
KEP.93724/M
EN/B/IMTA/20
17 tanggal 6
Desember
2017
KEP.045363/
MEN/B/IMTA/
2018 tanggal
30 Mei 2018
Notifikasi
tanggal
28
November
2018
Notifikasi
tangggal
29
November
2018

12 bulan sejak
tanggal tanda
masuk
12 bulan sejak
tanggal tanda
masuk
12 bulan sejak
tanggal tanda
masuk
12 bulan sejak
tanggal tanda
masuk
12 bulan

7 bulan

Tenaga Yang Memiliki Keahlian Khusus.
No
Tenaga Ahli Perseroan
1.
Keamanan Informasi Digital
2.
Sistem Integrasi Informatika
3.
System integrasi telekomunikasi
Jumlah

Jumlah
8 Orang (6 tetap, 2 kontrak)
8 Orang (seluruhnya kontrak)
4 Orang (seluruhnya kontrak)
20 Orang
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Berikut merupakan Keterangan Mengenai Karyawan yang Memiliki Keahlian Khusus:
No.

Nama

Sistem Integrasi informatika
1.
Mohd. Nadzaruddin bin
Abd Hamid
2.
Agus Budi Krismanto
3.

Donny Priambodo

4.

Farhan Alfarisi

5.

Muhammad
Nugraha Basarah
Muhamad Pajar

6.
7.
8.

Adi

Raihandi
Pradana
Pontjowinoto
Tommy Bandang M

Sistem Integrasi Telekomunikasi
1.
Muhammad Za’ed Bin
Ramli
2.
I Nyoman Suyono
3.
Daniel Silaen
4.
Johan Sahputro
Keamanan Informasi Digital
1.
Mahendra, Msc
2.
Lesmono Widodo
3.
Thomas
Pandu
Brahmantya
4.
Hendriana
5.
Supriyadi
6.
Gibran Badrulzaman
7.
Andika Pradipta
8.
Andhika Arya Budhi
Prasetya

Posisi

Jenjang
Manajerial

Status

Periode
kontrak

Tanggal
bergabung

Direktur

Direksi

PKWT

3 Tahun

18/03/2019

Junior Fronted /
Mobile Developer
Junior
Quality
Assurance
Junior
Backend
Developer
Senior Java Backend
Developer
Junior Fronted /
Mobile Developer
Junior
Quality
Assurance
Senior UI Engineer

Supervisor

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Supervisor

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Staff

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Manager

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Supervisor

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Staff

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Manager

PKWT

2 Tahun

01/02/2019

Direktur

Direkssi

PKWT

3 Tahun

18/03/2019

Pengawas Lapangan
Pengawas Lapangan
Pengawas Lapangan

Supervisor
Supervisor
Supervisor

PKWT
PKWT
PKWT

1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun

01/01/2019
01/01/2019
01/01/2019

Direktur
Direktur Independen
Manager SOC

Direksi
Direksi
Manager

PKWT
PKWT
PKWTT

3 Tahun
3 Tahun
3 Tahun

18/03/2019
18/03/2019
18/03/2009

Leader 1
Leader 2
Security Analyst
Admin SOC
Security Analyst

Supervisor
Supervisor
Staff
Staff
Staff

PKWTT
PKWTT
PKWTT
PKWTT
PKWTT

01/10/2009
02/11/2009
02/11/2009
12/07/2016
01/06/2016

Pelatihan dan Pengembangan Karyawan Perseroan
Perseroan melakukan beberapa pelatihan dan pengembangan karyawan dalam rangka mengembangkan
mutu dan kualitas para karyawannya, antara lain:
1. Dilakukannya training seperti Altopod Training, Sharing Knowledge – Altobridge
2. Memberi kesempatan karyawan untuk mengikuti pelatihan untuk sertifikasi, misalnya CISA, CEH, dll
3. Memberi kesempatan karyawan untuk mengikuti seminar-seminar pelatihan guna meningkatkan dan
mengikuti perkembangan teknologi
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Tunjangan dan Fasilitas Karyawan
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai kemampuan Perseroan,
Perseroan menyediakan fasilitas bagi karyawan berupa:
1. BPJS Ketenagakerjaan
2. BPJS Kesehatan
3. BUMIDA
4. Tunjangan Hari Raya
5. Fasilitas Kendaraan untuk posisi-posisi tertentu
6. Fasilitas Asuransi Kesehatan
7. Penghargaan Masa Kerja
8. Bonus
9. Fasilitas tempat ibadah

B. KEGIATAN USAHA PERSEROAN SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
1.

KEGIATAN USAHA SERTA PROSES BISNIS PERSEROAN
Perseroan melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa Teknologi Informasi dan Telekomunikasi, kegiatan
usaha tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:
f. Sistem Integrasi Informatika.
g. Sistem Integrasi Telekomunikasi.
h. Keamanan Informasi Digital.
a.

Sistem Integrasi Informatika
Sistem Implementor
Dalam Industri Teknologi Informasi, implementasi mengacu pada proses pasca-penjualan yaitu
membimbing klien untuk menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras yang dibeli. Ini
termasuk analisis kebutuhan, analisis ruang lingkup, kustomisasi, integrasi sistem, kebijakan
pengguna, pelatihan pengguna dan pengiriman. Implementasi Software melibatkan beberapa
profesional seperti analis bisnis, analis teknis, solusi arsitek, dan manajer proyek.
Agar implementasi sistem berhasil, sejumlah besar tugas-tugas yang saling terkait perlu dilakukan
dalam urutan yang tepat. Dengan sumber daya Perseroan yang profesional dan berpengalaman
disertai metodologi yang tepat, membuat Perseroan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi.
Perseroan selalu mengantisipasi penyebab sejumlah kegagalan biasanya karena perencanaan
yang buruk dan tidak memadainya resourcing sehingga menyebabkan masalah dalam
pelaksanaan proyek.
Penyebab lain yang mungkin dapat muncul adalah masalah budaya setempat serta kurangnya
konsultasi dan komunikasi dua arah yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, dalam
implementasi biasanya kami selalu membuat kesepakatan masing-masing pihak harus menunjuk
seseorang sebagai penanggung jawab (PIC).
-

Sistem Integrator
Sistem Integrator adalah individu atau organisasi yang mengimplementasikan aplikasi TI yang luas
dan komplek dalam sebuah organisasi, tugasnya adalah secara profesional mengatur siklus
penyebaran solusi operasional TI yang kompleks. Penyebaran itu dapat terdiri dari perangkat
lunak, perangkat keras, jaringan dan instalasi hybrid IT.
Sebagai Sistem integrator tugas Perseroan adalah mengidentifikasi, menganalisis, merancang dan
menyebarkan solusi TI yang kompleks, termasuk didalamnya isu-isu yang telah dirancang untuk
kebutuhan fungsional dan non-fungsional utama menjadi solusi IT yang optimal. Untuk itu
Perseroan juga harus mengetahui aplikasi vendor perangkat lunak yang telah digunakan jika ada
dan proses bisnis nya untuk mencapai efisiensi yang diperlukan dari solusi yang kami berikan.

107

b. Sistem Integrasi Telekomunikasi
Pertumbuhan bisnis Sistem Integrasi Telekomunikasi saat ini mengikuti arus perkembangan industri
mengarah pada revolusi digital, infrastruktur sebagai penyangga utama ekosistem digital tak boleh
ditinggalkan. Perusahaan telekomunikasi juga harus memutuskan arah bisnisnya akan ke mana.
Industri telekomunikasi sebagai pemilik dan penyedia infrastruktur perlu diperhatikan kalau jaringan
mati, maka digital mati juga. Infrastruktur merupakan pilar penting dari bisnis digital, meskipun
fokusnya dibagi pada aspek lain misalnya aplikasi atau teknologi finansial. Industri juga harus
berubah secara bisnis, tak lagi sekadar hanya pipa. Akan tetapi, operator berbeda-beda terkait
keputusan akan ekspansi ke bidang yang mana. Ada operator yang memfokuskan di pipa aja, selain
voice dan SMS tapi juga ada fiber optic, yang merupakan infrastruktur juga. Ada juga yang
menganggap bila hanya fokus di infrastruktur akan berat, sehingga terjun di fintech pembayaran, ecommerce menjadi opsi bisnis tambahan.
c.

Keamanan Informasi Digital
Managed Security Services Provider (“MSSP”) or IT Security (“Keamanan Informasi Digital”).
Perseroan menyediakan layanan dan solusi konsultasi keamanan informasi skala perusahaan, seperti
manajemen risiko, keamanan informasi, manajemen pusat data, perencanaan kesinambungan bisnis,
respons insiden, e-forensik, keamanan yang dikelola perusahaan, pengembangan kebijakan,
kepatuhan, uji penetrasi, dan pelatihan TI.
Perseroan menjalankan suatu Pusat Operasi Keamanan Informasi (Security Operation Center
("SOC")) yang terletak di kantor pusat Perseroan, yang diperkuat kehadirannya di industri ini. Tujuan
utama SOC adalah terus memantau dan meningkatkan postur keamanan organisasi sambil
mencegah, memperingatkan, dan menganalisis. Deteksi dari setiap pelanggaran keamanan siber
dimungkinkan dengan bantuan proses yang dibuat khusus dan standar prosedur dan tentu saja
dengan teknologi terkini, dan sampai taraf tertentu, forensik dan pembuatan profil dapat dilakukan.
SOC secara strategis bergantung dan dianggap sebagai aset penting oleh organisasi yang
memungkinkannya berfungsi dengan benar.
Produk jasa MSSP dan Keamanan Informasi Digital (IT Security)
-

Produk Managed Security Services (“MSS”)
Perseroan menawarkan pengawasan jaringan real-time 24 x 7 real-time untuk meminimalkan
risiko keamanan informasi dan Perseroan menyediakan manajemen dan pemantauan lalu lintas
jaringan untuk mengidentifikasi ancaman di dalam dan di luar jaringan pelanggan. Perseroan
memberikan identifikasi dan analisis real-time yang komprehensif dan real-time yang
memerlukan tindakan segera, sehingga mencegah down-time yang mahal dan potensi kehilangan
pendapatan bagi pelanggan.

-

Produk Security Posture Assessment (“SPA”)
Produk jasa Perseroan untuk SPA dimaksudkan untuk menetapkan keamanan dasar jaringan dan
sistem saat ini dengan menemukan kerentanan dan kelemahan yang diketahui, dengan tujuan
memberikan peningkatan tambahan untuk mengencangkan keamanan jaringan dan sistem.

-

Produk PCI DSS Compliance Services
Dengan berlakunya peraturan dan standar yang menekankan pada pentingnya tata kelola
perusahaan, tata kelola TI, standar pelaporan dan kerangka keuangan, keamanan informasi
pribadi sangat penting untuk pengembangan lingkungan bisnis saat ini. Payment Card Industry
Data Security Standard (PCI DSS) adalah kolaborasi dari perusahaan pengolah kartu kredit utama
seperti VISA, MasterCard dan American Express yang menyediakan platform bagi organisasi
untuk mengurangi penipuan kartu kredit, cracking dan berbagai kerentanan dan ancaman
keamanan lainnya.
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-

Produk Shared Security Services (“S3”)
Jasa S3 yang ditawarkan Perseroan adalah membuat sebuah platform layanan keamanan web
terpusat. Layanan Identitas Infrastruktur/ Identity Services Infrastructure (ISI) dengan roaming
digital terpusat (Soft Certificates), menstandarisasi manajemen kunci untuk beberapa aplikasi
yang ada, dan memungkinkan pengguna untuk mengakses sertifikat / kunci privat mereka dari
mana saja, kapan saja dengan aman. S3 menyediakan Multi-Autentikasi dengan mendukung
berbagai jenis metode autentikasi yang sesuai dengan kebutuhan tingkat keamanan pelanggan
dan batasan perusahaan, dan transaksi terjamin.

-

Produk Pelatihan Keamanan Informasi Digital (IT Security Training)
Keamanan adalah bidang yang terus berubah, dan Perseroan tidak hanya menawarkan
serangkaian program pelatihan yang luas, tetapi juga kompetensi keamanan dan rencana
pelatihan keamanan, yang memungkinkan pelanggan Perseroan secara proaktif memastikan
bahwa kompetensi keamanan yang diperlukan hadir dan dipelihara.

Perbedaan dan Persamaan Kegiatan Usaha Perseroan
No.
1.

Segmen Usaha
Keamanan
Informasi
Digital

Persamaan
Jasa konsultansi perangkat lunak.

Perbedaan
Kegiatan
melindungi
dan
mempertahankan komputer,
server, perangkat seluler,
sistem elektronik, jaringan, dan
data dari serangan peretasan.

2.

Sistem
Informatika

Integrasi

Jasa konsultansi
perangkat lunak.

Pembuatan sistem informasi
digital yang tidak termasuk untuk
sistem telekomunikasi.

3.

Sistem
Integrasi
Telekomunikasi

Jasa konsultansi
perangkat lunak.
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Proses
pembuatan
sistem
termasuk
merancang
atau
membangun
arsitektur
atau
aplikasi
yang
disesuaikan.
Proses
pembuatan
sistem
termasuk
merancang
atau
membangun
arsitektur
atau
aplikasi
yang
disesuaikan.

Pembuatan sistem
digital
untuk
telekomunikasi.

informasi
sistem

2.

PROYEK PERSEROAN
A. Sistem Integrasi Informatika
I. Proyek Pengadaan Mesin EDC (Electronic Data Capture)
Perseroan dalam proyek ini melakukan pengadaan perangkat Electronic Data Capturing (“EDC”)
MPOS sebanyak 4.000 unit dengan harga Rp. 7.920.000 dalam kondisi baru sesuai dengan
spesifikasi teknis dan bebas cacat atau kerusakan.
Mesin EDC merupakan sebuah mesin khusus yang dibuat untuk memudahkan nasabah dalam
melakukan transaksi pembayaran. Biasanya mesin EDC tersedia di minimarket, supermarket, pom
bensin, atm mini dan sebaganya sehingga nasabah dapat melakukan pembayaran menggunakan
kartu atm (tanpa bayar tunai).
Mesin EDC berbentuk seperti ponsel besar yaitu hanya tersedia layar yang kecil seperti kalkulator
dan tombol input angka seperti ponsel. Di bagian samping terdapat lubang khusus sebagai
tempat untuk menggesek kartu atm / kartu debit, sedangkan dibagian bawah terdapat sensor
chip untuk kartu debit yang menggunakan chip.
Mesin EDC akan membantu pemakainya untuk melakukan transaksi menggunakan kartu kredit,
kartu debit, ataupun e-money di gerai gerai perbelanjaan yang menyediakan fasilitas mesin EDC.
Mesin ini mempunyai bentuk yang cukup besar dengan dipenuhi tombol dan terdapat saluran
kabel serta sebuah layar kecil di bagian atas.
Kartu kredit ataupun kartu debit digunakan dengan mesin EDC dengan digesek atau ditancapkan.
Sedangkan untuk e-money, mesin ini dapat digunakan dengan cara ditempeli kartu e-money yang
dimiliki oleh pembeli/ pembayar.
Di gerbang-gerbang tol otomatis di seluruh Indonesia menggunakan mesin EDC dengan
menempelkan kartu e-toll, e-money, atau kartu khusus untuk melewati jalan tol lainnya pada
media yang telah disediakan dan gerbang tol akan terbuka secara otomatis.
II. Proyek Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Pekan Olah Raga (POR)
Perseroan dalam proyek pembangunan sistem informasi manajemen POR berbasis Big Data
Platform, dimana Perseroan melakukan:
pengadaan software big data antara lain, yaitu:
- Software Support Subscription, dan
- Pekerjaan Instalasi
konsultasi dan development, antara lain:
- Survey dan Focuss Grup discussion
- Project management
- Sistem publikasi dan pelayanan
a. Sistem Informasi Web Portal POR, berfungsi sebagai pusat layanan dan informasi
POR untuk publik.
b. Sistem Publik Web POR, berfungsi untuk memberikan informasi seputar pra
pelaksanaan POR dan pasca POR dan berinteraksi dengan publik tanpa melalui login.
c. Sistem Manajemen Konten (CMS: Content Managemet System) Web POR.
- Sistem akreditasi dan entry sport system
Aplikasi Akreditasi, Verifikasi Kontingen dan Sport Entry System merupakan bagian dari
Sistem Informasi Pertandingan (Games Management & Result System):
a. Sistem Registrasi (baik online & offline). Fungsi ini melayani pendataan atlet, official,
wartawan dan panitia pelaksana POR.
b. Sistem Verifikasi & Validasi Kontingen. Fungsi ini melayani verifikasi dan validasi
registrasi online dengan membandingkan data kontingen offline yang masuk ke
Sekretariat PB PON, sehingga setiap data registrasi atlet, official, wartawan, dan
110

-

panitia pelaksana yang akan diproses ke Sistem Informasi Pertandingan merupakan
data yang sudah absah.
c. Sistem Entry Sport System. Fungsi ini merupakan fungsi yang melayani entry data
untuk proses pertandingan.
- Sistem id card
a. SI Cetak ID Atlet dan Official.
b. SI Cetak ID Non Atlet dan Official.
- Sistem proses dari hasil pertandingan
a. Sistem Proses Penjadwalan dan Pertandingan.
b. Sistem Doping Control.
c. Sistem Manajemen Laporan dan Hasil Pertandingan.
- Sistem layanan kontingen
a. SI Transportasi.
b. SI Akomodasi.
c. SI Konsumsi.
d. SI Kesehatan.
e. SI SDM (Personil Non Atlet & Official).
f. Sistem Aplikasi Helpdesk, Protokoler, dan Hubungan Publik
- Sistem informasi internal Panitia Besar POR SI Pemasaran dan Sponsorship.
a. SI Sarana dan Prasarana / Perlengkapan / Aset Manajemen.
b. SI Monitoring Dampak (Pencatatan Kejadian dan Penanganan).
Maintenance support:
- Managed operation alokasi resource

III. Proyek Pengembangan Penyediaan Sistem E-money dan Remittance
Dalam proyek ini Perseroan melakukan pekerjaan sebagai berikut:
bekerja sama dalam penyediaan, implementasi dan biaya pemeliharaan Sistem E-money dan
Remittance untuk Pihak Pertama yaitu PT Pillar Fintech Solusindo;
Server E-money berbasis pembayaran bank secara online atau tagihan pembayaran dan
pengembangan tampilan Remittance;
Layanan Pengelolaan sistem;
Layanan konsultasi untuk pengaturan, SOP dan masukan bisnis;
Pengembangan tampilan data besar.
E-Money atau Uang Elektronik yang digunakan sebagai alat pembayaran digital yang mudah dan
aman untuk transaksi pembayaran. Uang Elektronik ini akan dapat digunakan oleh banyak
pebisnis, mulai dari perusahaan ritel besar / korporasi hingga ritel eceren terkecil, seperti
pedagang kaki lima, pedagang pasar, pengantar barang (kurir / delivery), pemasok barang dan
produsen untuk mendukung kemudahan pembayaran dari pengguna E-Money.
Selain sebagai alat pembayaran yang mudah, pengguna juga dimanjakan dengan berbagai fitur
tersendiri didalam aplikasi handphone. Antara lain adalah pembayaran PPOB (Listrik, PDAM), top
up pulsa handphone, membayar cicilan tagihan, dan lain sebagainya, yang sangat
menguntungkan bagi pengguna.
Para pengguna juga mendapat kemudahan lain yaitu, layanan e-Remittance atau pengiriman
uang. Fitur ini adalah layanan transfer uang / dana yang menyediakan beberapa jalur transaksi
untuk kemudahan pengguna dan/atau non-pengguna yang masih menggunakan uang tunai untuk
bertransaksi dengan pengguna e-money atau non-e-money. Jalur-jalur tersebut adalah sebagai
berikut:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

E-Money ke sesama pengguna E-Money
E-Money ke Rekening Bank
E-Money ke Agensi / loket terdaftar / bekerjasama dalam bentuk uang Tunai
Rekening Bank ke rekening E-Money
Rekening Bank ke Agensi / loket terdaftar / bekerjasama dalam bentuk uang Tunai
Agensi / loket terdaftar / bekerjasama ke rekening E-Money

Layanan diatas, seperti E-Money, Pembayaran Tagihan dan E-Remittance, dikemas secara
terpadu dalam 1 aplikasi telepon genggam (Handphone) sehingga memudahkan bagi pengguna
DGPay untuk bertransaksi. Sehingga dapat dinikmati oleh individu, perusahaan ritel besar,
instansi pembayaran tagihan, hingga ritel kecil, yang terintegrasi dalam satu komunitas besar
yaitu DGPay.
Layanan yang akan dijalankan ini menggunakan pendekatan kepada komunitas-komunitas seperti
pesantren, organisasi Islam, dan sekolah/Pendidikan, yang dipercaya akan dapat memenuhi
target tahun pertama sebesar 1 Juta pengguna, dari pengguna layanan E-Money dan juga layanan
E-Remittance.
IV. Proyek RPX (IT Outsource)
Perseroan dalam proyek RPX ini melakukan:
- Melakukan kerjasama dalam hal pengerjaan proyek Commerce dengan PT. Paus Skala
Teknologi sebagai reviewer;
- Melakukan pengaturan server produksi untuk commerce;
- Pembuatan Mobile Application dan Enterprise Resources Planning (ERP);
- Warranty maintenance application & server; dan
- Maintenance application & server.
Perseroan telah melakukan Perjanjian Kerjasama untuk Jasa Perbantuan IT Outsource antara PT
Paus Skala Teknologi dengan PT Envy Technologies Indonesia untuk Proyek RPX Nomor:
004B/MOA-PST-ETI/I/2019 tanggal 30 Januari 2019.
V. Proyek Comforta (IT Outsource)
- Melakukan kerjasama dalam hal pengerjaan proyek Commerce dengan PT. Paus Skala
Teknologi sebagai reviewer;
- Membuat dan melakukan pengaturan server produksi untuk commerce;
- Warranty maintenance application & server.
Perseroan telah melakukan Perjanjian Kerjasama untuk Jasa Perbantuan IT Outsource antara PT
Paus Skala Teknologi dengan PT Envy Technologies Indonesia untuk Proyek Comforta Nomor:
006A/MOA-PST-ETI/I/2019 tanggal 14 Februari 2019.
VI. Proyek Hadez (IT Outsource)
- Melakukan kerjasama dalam hal pengerjaan proyek Commerce dengan PT. Paus Skala
Teknologi sebagai reviewer;
- Melakukan pengaturan server produksi;
- Membuat dan melakukan serta maintenance Enterprise Resources Planning (ERP);
- Warranty maintenance application & server;
- Melakukan finishing development;
- User Acceptance Test.
Perseroan telah melakukan Perjanjian Kerjasama untuk Jasa Perbantuan IT Outsource antara PT
Paus Skala Teknologi dengan PT Envy Technologies Indonesia untuk Proyek Hedez Nomor:
004C/MOA-PST-ETI/I/2019 tanggal 04 Februari 2019.
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VII. Proyek e-Faktur Host to Host Perpajakan
Saat ini Ditjen Pajak sedang melakukan upaya Otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan secara
Elektronik Berbasis Host-to-Host. Hal ini untuk melengkapi layanan yang sudah ada sebelumnya
yang menggunakan e-faktur desktop yang belum terintegrasi dengan system Enterprise Resource
Planning (ERP) Perusahaan.
Layanan Host to Host Perpajakan bertujuan untuk penyelesaian kewajiban pajak secara:
- Transparan
- Mudah
- Cepat
- Akurat
Layanan ini diharapkan akan membantu memudahkan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan
kewajiban perpajakannya. Adapun manfaat layanan ini antara lain:
- Memudahkan Integrasi data kewajiban pajak perusahaan dengan Enterprise Resource
Planning (ERP) yang digunakan Perusahaan (SAP, Oracle, Ms. Dynamic, etc)
- Jaminan Kecepatan, Akurasi dan Kemudahan process Pelaporan Pajak
- Jaminan Keamanan (End to End Data Security)
- Sharing Biaya Infrastructure (HW, SW, Connectivity).
Host-to-Host ini memungkinkan akses antar Server Perpajakan di Ditjen Pajak dan Server
Perpajakan di Wajib Pajak Badan terhubung melalui jaringan private leased line yang secure dan
reliable dimana di dalamnya dibangun aplikasi e-Faktur yang memudahkan Wajib Pajak dalam
penyelenggaraan kepatuhan sebagai Wajib Pajak.
Dengan adanya aplikasi Host-to-Host ini, Wajib Pajak badan diharapkan dalam penyelenggaraan
kepatuhan perpajakan menjadi lebih sistematis proses bisnisnya, meminimalkan kesalahan,
menuju otomatisasi pelaporan pajak yang didukung teknologi, menyajikan data yang lebih akurat,
dan waktu yang lebih singkat dalam pengelolaan kepatuhan perpajakan.
VIII. Proyek Pengadaan Sistem EnvyCBS
Dalam proyek ini Perseroan melakukan pekerjaan penyediaan, implementasi, dan pemeliharaan
sistem EnvyCBS untuk PT Data Inteligen Indonesia. Sistem EnvyCBS merupakan suatu DG Cloud
Banking Platform yaitu suatu platform berbasis Cloud Computing(Komputasi Awan) yang
digunakan sebagai Core System(Sistem Inti) sebuah Bank, Bank Syariah, Koperasi Simpan,
Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Leasing.
3.

KETERANGAN UMUM TENTANG PELANGGAN PERSEROAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan,
diantaranya adalah:
Tahun 2016
No.

Pelanggan

Lokasi

Keterangan

1

PT Bank CIMB
Niaga, Tbk

Jakarta

Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi

2

PT Danareksa
Sekuritas
PT Indosat, Tbk

Jakarta

Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi
Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi

3

Jakarta
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Periode
Berlangsung
2016-2017
2016-2017
2015-2016

No.
4
5
6
7

Pelanggan
PT Bank
Maybank
Indonesia, Tbk
PT Bank
Danamon
Indonesia, Tbk
PT Bank
Commonwealth
PT Permata
Karya Perdana

8

PT Indosat, Tbk

12

PT Inti Bangun
Sejahtera

Lokasi
Jakarta
Jakarta
Jakarta
Pulau Jawa,
Sumatera,
Kalimantan

Keterangan
Sistem Manajemen Log,
IT Compliance,
Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi
Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital

Periode
Berlangsung
2015-2016
2016-2017
2016-2017
2016

2016

2016

Tahun 2017
No.
1
2
3
4
5
6

Pelanggan
PT Bank CIMB
Niaga, Tbk
PT Bank
Maybank
Indonesia, Tbk
PT Bank
Danamon
Indonesia, Tbk
PT Bank
Commonwealth
PT Astra
International,
Tbk
PT Bank Index
Selindo

Lokasi
Jakarta
Jakarta

Keterangan
Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi
Sistem Manajemen Log,
IT Compliance,
Pengujian Keamanan Sistem Informasi

Periode
Berlangsung
2016-2017
2016-2017

Jakarta

Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi

2016-2017

Jakarta

Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi

2016-2017

Jakarta

Pengujian Keamanan Sistem Informasi

2017

Jakarta

End Point Protection

2017
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Tahun 2018
No
1

Pelanggan

Lokasi

PT Bank CIMB
Niaga, Tbk
PT Bank
Maybank
Indonesia, Tbk
PT Bank
Danamon
Indonesia, Tbk
PT Asuransi Jiwa
Mega life
PT Asuransi Jiwa
BCA
PT Tiki Jalur
Nugraha
Ekakurir (JNE)
PT Karya Lintas
Sejahtera

Jakarta

8

PT Mitra
Langgeng
Perkasa

Pulau
Jawa

9

PT Sekawan
Abadi Prima

Pulau
Jawa

10

PT Pilar Fintech
Solusindo
Goldust Limited

Jakarta

12

PT Ferprina
Trijaya

Pulau
Jawa

13

PT Lasmana
Swasti Prashida

Pulau
Jawa

2
3
4
5
6
7

11

Jakarta
Jakarta

Keterangan
Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi
Sistem Manajemen Log,
IT Compliance,
Pengujian Keamanan Sistem Informasi
Manajemen Pelayanan Keamanan Sistem
Informasi

Periode
Berlangsung
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Jakarta

Audit dan Pengujian Berbasiskan PCI-DSS

2018

Jakarta

Pengujian Keamanan Sistem Informasi

2018

Jakarta

Pulau
Jawa

Malaysia

Pengujian Keamanan Sistem Informasi

2018

Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital
Penyediaan Sistem E-money dan Remittence

2018

Penyediaan Perangkat Lunak, Solusi, Sistem dan
Perangkat Keras untuk Perbankan Berbasis Islam
& keanggotaan.
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital
Jasa konsultasi konfigurasi, instalasi dan
implementasi piranti lunak pada pengujian,
serta commissioning dan integrasi sistem
telekomunikasi digital

2018

115

2018

2018

2018

2018-2019

2018-2019

4. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan memiliki merek-merek yang saat ini sedang dalam
proses pengajuan pendaftaran merk kepada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, yaitu sebagai
berikut :
b. Sesuai dengan Formulir Permohonan Pendaftaran Merk dengan Etiket Merk “ENVY Technologies
Indonesia” pada tanggal 18 September 2018 untuk kelas jasa Nomor : 42, dengan jenis jasa
konsultansi IT.
c. Sesuai dengan Formulir Permohonan Pendaftaran Merk dengan Etiket Merk “ENVY” dengan unsur
warna hijau, biru pada tanggal 18 September 2018 untuk kelas jasa Nomor : 42, dengan jenis jasa
konsultansi IT.
d. Sesuai dengan Permintaan Pendaftaran Merk dengan Etiket Merk “ENVY” dengan unsur warna hitam,
putih pada tanggal 18 September 2018 untuk kelas jasa Nomor: 42, dengan jenis jasa konsultansi IT.
e. Sesuai dengan Permintaan Pendaftaran Merk dengan Etiket Merk “ENVY” dengan unsur warna hitam,
putih pada tanggal 18 September 2018 untuk kelas jasa Nomor: 42, dengan jenis jasa konsultansi IT.
f. Sesuai dengan Permintaan Pendaftaran Merk dengan Etiket Merk “Empowering Technology
Anticipation” pada tanggal 18 September 2018 untuk kelas jasa Nomor: 42, dengan jenis jasa
konsultansi IT.
Keterangan:
Perseroan saat ini sedang dalam proses pendaftaran atas Kekayaan intelektual sebagaimana disebutkan
diatas. Berdasarkan pasal 3 Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU
Merek”), hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar adalah setelah permohonan melalui
proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses pemeriksaan subtantif serta
mendapatkan persetujuan Menkumham untuk diterbitkan sertifikat. Apabila merek sudah terdaftar, maka
perlindungan hukum atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak tanggal penerimaan permohonan yangb telah memenuhi persyaratan minimum (pasal 35 UU
Merek).
5.

KETERANGAN UMUM TENTANG PEMASOK PERSEDIAAN PERSEROAN

dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan membutuhkan bahan baku. Adapun keterangan singkat
mengenai pemasok Perseroan berdasarkan kegiatan usahanya, sebagai berikut:
1.

Keamanan Informasi Digital
Perseroan dalam kegiatan usahanya dibidang Cyber Security membutuhkan bahan baku berupa
Software/Aplikasi yang akan digunakan sebagai penunjang kebutuhan proyek. Bahan baku Perseroan
didapatkan dari daerah Jakarta (Domestic). Perseroan menjalin kerjasama berkesinambungan dengan
Pemasok bahan baku, adapun Pemasok Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir diantaranya Scanning
Nessus (PT Sysware Indonesia) dan Anti Virus Endpoint (PT MTech Products Indonesia).
Keterangan:
- Permintaan penyediaan bahan baku yang dilakukan oleh Perseroan dilakukan dengan penerbitan
Purchase Order kepada PT Sysware Indonesia dan PT M.Tech Product, dan saat ini belum
terdapat perjanjian kerjasama penyediaan bahan baku antara PT Sysware Indonesia dan PT
M.Tech Product dengan Perseroan.

2.

Sistem Integrasi Informatika
Perseroan dalam kegiatan usahanya dibidang System Integration & Information membutuhkan bahan
baku berupa Software/Aplikasi yang akan digunakan sebagai penunjang kebutuhan proyek. Bahan
baku Perseroan didapatkan dari daerah International & Domestik. Perseroan menjalin kerjasama
berkesinambungan dengan Pemasok bahan baku, adapun Pemasok Perseroan dalam 2 (dua) tahun
terakhir diantaranya Senetas (Senetas Corporation Limited), Menlo Security (PT Ingram Micro
Indonesia).
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Keterangan:
- Terdapat perjanjian yang dibuat oleh dan diantara Perseroan dengan Senetas Corporation
Limited berdasarkan Reseller Agreement tanggal 14 September 2018
- Sehubungan dengan Perjanjian ini, Perseroan dapat bertindak sebagai pihak yang dapat
memperdagangkan Product milik Senetas. Dimana hal ini bertujuan untuk menyediakan
komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang diberikan oleh
Perseroan dan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan kegiatan ini dapat
disediakan oleh pihak ketiga atau vendor;
- Sesuai dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 6 Desember 2018, adapun Product yang
dibutuhkan Perseroan adalah Suredrop dengan deskripsi sebagai berikut : Suredrop merupakan
software layanan berbagi file dan perangkat lunak yang tersinkronisasi yang mempunyai
berbagai fungsi yaitu enkripsi data, aksesibilitas online dan berbagi file, enkripsi sisi klien
tambahan untuk file yang dipilih secara default, penghapusan file non-destruktif, penyimpanan
riwayat data termasuk riwayat audit dan administrasi jarak jauh.
-

6.

3.

Sistem Integrasi Telekomunikasi
Pada kegiatan usaha Telecommunication System Integration, Perseroan tidak membutuhkan
pemasok.

KETERANGAN UMUM TENTANG SARANA PRODUKSI

Pada saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan menyewa ruangan kantor yang terletak di Menara
Rajawali lantai 23, Kawasan Mega Kuningan Jakarta seluas 717 meter persegi yang digunakan Perseroan
sebagai kantor Pusat dan kantor operasional dengan jangka waktu sampai dengan 05 Mei 2021. Selain itu
Perseroan juga menyewa sebidang tanah dan bangunan di daerah Bangka, Jakarta Selatan yang digunakan
Perseroan sebagai kantor proyek dengan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2019. Selain ruangan
kantor, Perseroan juga memiliki Server untuk menunjang Operasioanl Perseroan yang berhubungan
kegiatan IT Security.
Perseroan memiliki beberapa server, diantaranya:
Server EMSS: Server EMSS berada Data Center Gedung Cyber. Server ini berfungsi menyediakan informasi
yang terkait dengan keamanan jaringan secara terpusat, server ini mengumpulkan log-log dan event yang
dihasilkan oleh Server Sensor IDS ke dalam satu database. EMSS bekerja dengan menggunakan web
aplikasi dan hanya dapat diakses melalui jaringan khusus. Server EMSS akan menampilkan secara realtime event & log yang masuk melalui IDS. Dari data-data tersebut seorang Security Analyst bertugas
melakukan monitoring dan pengkategorian apakah event & log tersebut merupakan sebuah serangan
atau bukan
Server VPN (Virtual Private Network): Server VPN berada Data Center Gedung Cyber, Server
ini di gunakan untuk komunikasi data antara Server Sensor IDS dan Server EMSS. Dengan menggunakan
Server VPN ini komunikasi data yang melewati jaringan public akan ter encrypt sehingga data akan lebih
aman.
Server Sensor IDS (Intrusion Detection System): Server Sensor IDS ini ditempatkan di client untuk
mendeteksi segala aktivitas yang mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Sensor IDS juga dapat
melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan. Log
aktivitas yang terdeteksi/tertangkap oleh IDS akan dikirimkan ke sever EMSS secara real time mengguakan
jaringan private/VPN untuk di Analisa oleh seorang Security Analyst.
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7. KECENDERUNGAN USAHA PERSEROAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam
produksi, penjualan, persediaan, beban dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir dalam kegiatan
usaha Sistem Integrasi Informatika yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.
8. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN PERSEROAN
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan Sebagai penyelenggara layanan Teknologi Informasi,
Perseroan terus menerus melakukan riset dan pengembangan teknologi informasi, sebagai berikut:
a. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang keamanan informasi digital.
b. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang sistem integrasi informatika (non
telekomunikasi).
c. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang sistem integrasi telekomunikasi.
d. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang teknologi big data dan data analytics terkini.
e. Riset dan pengembangan sistem manajemen berbasis komputasi awan (cloud system management)
untuk sektor keuangan, asuransi dan usaha micro, kecil dan menengah (UMKM).
f. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang teknologi kecerdasan buatan (artificial
intelligence).
g. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang pemrograman aplikasi komputasi.
h. Kerjasama riset dengan lembaga-lembaga riset dan pengembangan termasuk lembaga Pendidikan
tinggi yang berkompeten dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
i. Riset dan Pengembangan Perangkat Lunak Berteknologi Terkini.
9. KEUNGGULAN KOMPETITIF
Keunggulan kompetitif Perseroan diantaranya adalah:
a. Sistem Teknologi yang dimiliki Perseroan untuk mengembangkan Platform / perangkat lunak yang
dikembangkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan, selera konsumen, serta teknologi yang
semakin canggih. Perseroan selalu melihat potensi kebutuhan masyarakat dimasa yang akan
mendatang.
b. Perseroan menggunakan perangkat teknologi Baru
c. Perseroan memiliki karyawan, yang kompeten dalam bidangnya masing-masing.
d. Perseroan memiliki dukungan penuh dari para pemegang saham, untuk memanfaatkan infrastruktur
yang terbarukan, akses ke pasar keuangan, jaringan bisnis dengan Grup bisnis ternama di Indonesia
dan Global dalam upaya mensinergikan lini usaha Perseroan guna mengembangkan kegiatan usaha
Perseroan.
e. Memberikan solusi dan alternatif bagi pelanggan yang membutuhkan system teknologi termasuk
perawatan system dan perangkat lunak.
10. PERSAINGAN USAHA
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa Perusahaan yang bergerak dalam
bidang yang sama dengan yang dijalankan Perseroan, diantaranya adalah PT Anabatic Technologies Tbk,
PT Metrodata Electronic Tbk, PT Indoritel Makmur Internasional Tbk, PT Multipolar Technology Tbk, PT M
Cash Integrasi Tbk, PT NFC Indonesia Tbk. Namun secara spesifik, kegiatan usaha yang dijalankan
Perseroan berbeda dengan kegiatan usaha yang dijalankan perusahaan-perusahaan tersebut. Dalam
menentukan posisi Perseroan dibandingkan Pesaingnya, tidak terdapat pihak yang memberikan peringkat
perseroan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.
11. STRATEGI USAHA
Dalan menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya perkembangan / kemajuan
teknologi, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha yang mampu bersaing dengan perkembangan
teknologi.
Strategi usaha yang diterapkan Perseroan diantaranya:
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a.

Melakukan Inovasi Teknologi
Perseroan selalu melakukan :
(i) Inovasi teknologi berkelanjutan sehingga mampu bersaing dalam industry teknologi digital;
(ii) Menciptakan teknologi yang bermanfaat, baik berdasarkan permintaan pelanggan ataupun
kebutuhan bagi Perseroan sendiri.
(iii) Menciptakan teknologi yang bermanfaat yang bersifat syariah maupun non syraiah
(iv) Bekerjasama dengan dengan pihak lain untuk menciptakan ataupun bekerjasama dalam
menjalankan inovasi inovasi teknologi yang akan berkembang dikemudian hari.

b.

Hubungan Baik dengan Pelanggan
Perseroan menjalin hubungan baik dengan pelanggannya, dimana Perseroan selalu memperhatikan
kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi yang terbaik terhadap kebutuhan pelanggannya.

c.

Pemenuhan Kontrak Kerja
Perseroan selalu menepati pekerjaan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati pada awal
pekerjaan, Perseroan selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan.

d.

Kontrak Jangka Panjang
Dengan membangun bisnis yang mendasarkan pada kerja sama jangka panjang, kredibel Perseroan
akan semakin meningkat dan membuat client akan semakin mengerti apa yang diberikan Perseroan
dan akan tetap bekerja sama dengan Perseroan.

e.

Harga Kompetitif
Perseroan mengedepankan harga produk yang kompetitif namun disertai dengan fitur platform yang
mudah, cepat, dan aman bagi pelanggan.

f.

Sinergi Bisnis
Perseroan menjalin hubungan baik dengan Grup bisnis yang besar yang memiliki basis pelanggan
yang besar, serta keunggulan teknologi yang tinggi dan terdepan guna memberikan pelayanan terbaik
sesuai dengan profil pelanggan disetiap lini usaha Perseroan.

g.

Efisiensi Biaya
Perseroan melakukan efisiensi dengan berusaha menjaga kondisi keuangan, agar tidak memiliki biaya
yang besar atas belanja perangkat yang mendukung kegiatan usahanya, sebelum melakukan
pembelian, Perseroan lebih dulu menganalisa kebutuhan dan biaya, serta pendapatan yang dihasilkan
oleh perangkat tersebut, sehingga diharapkan kondisi keuangan Perseroan dapat terjaga.

12. PROSPEK USAHA
Dunia industri tengah memasuki era baru yang disebut Revolusi Industri. Sektor Industri diharapkan bisa
menyumbang penciptaan lapangan kerja lebih banyak serta investasi baru yang berbasis teknologi. Untuk
mencapai keberhasilan berbisnis di era digital, dibutuhkan ekosistem dan komunikasi yang terbentuk
secara baik oleh para pelaku bisnis, sehingga tercapai ekosistem yang kuat dan saling menguntungkan.
Masyarakat Indonesia sebenarnya sudah mulai terbiasa menggunakan teknologi, namun belum
memanfaatkannya secara optimal. Terlebih dalam produktivitas yang dapat mengembangkan ekonomi
digital di Indonesia. Revolusi Industri ini akan lebih menguntungkan para pelaku bisnis, khususnya dari sisi
efisiensi biaya operasional serta mengurangi potensi Human Error. Dalam menghadapi Revolusi Industri
harus terlebih dahulu memahami pasar dan memetakan karakteristik dari 'the underserved market' alias
pasar yang belum terlayani dengan baik oleh pemanfaatan teknologi. Inklusi finansial yang masih relatif
rendah di Indonesia menggambarkan besarnya potensi yang belum tergali, sementara layanan yang
terbatas dan pemanfaatan layanan yang ada belum maksimal.
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Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan pada pesatnya perkembangan/ kemajuan
teknologi, sehingga Perseroan harus memiliki strategi usaha untuk memastikan Perseroan relevan dan
berkelanjutan (continuity):
Secara umum, Perseroan akan meneruskan dan menguatkan 3 (tiga) pilar bisnis yang ada dengan strategi
usaha berikut:
-

Mengerjakan proyek jangka panjang atau proyek konsesi;
Mengerjakan proyek maintenance;
Mengerjakan proyek berbasis mass market;
Mengerjakan proyek yg mendapat margin yg besar;
Mengerjakan proyek yg menghasilkan Recurring Income (pendapatan berkelanjutan).

Untuk memastikan bahwa Perseroan tetap relevan dan ikut andil dalam kemajuan teknologi yang pesat,
Perseroan telah menyiapkan hal tersebut dan/ atau telah berinvestasi dalam bentuk bisnis yg berbasis
mass market atau new millenials bisnis. Bisnis tersebut adalah:
a. Goldust
b. UNITY ALLIANCE
c. KO-IN (smart retails)
Bisnis ini akan memastikan keberlanjutan (continuity) Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 10
(sepuluh) tahun dan akan tetap relevan. Penjelasan terkait bisnis tersebut adalah sebagai berikut:
•

Proyek Goldust
Perseroan telah menerima pekerjaan dari Goldust Limited yang bernama ‘Integrated CoreBanking
and Membership Systems’. ‘Integrated CoreBanking and Membership Systems’ adalah sistem yang
mempunyai cakupan luas yang solid, aplikasi, beberapa web front-end berbasis web, aplikasi bank
online, dan layanan pengiriman cabang/ branch delivery system (BDS) serta menyediakan kerangka
kerja efektif untuk Goldust berbasis perbankan dengan tujuan untuk mengubah strategi operasional
menuju arah yang baru. Solusi ini memungkinkan antarmuka (Interface) ke berbagai perangkat front
end device seperti perangkat penerimaan pembayaran berbasis seluler yang akan beroperasi sebagai
Counter-top Teller Machines. Aplikasi Core Banking Perseroan menawarkan manfaat nyata dari
inovasi teknologi kepada Goldust yang tidak terbatas dengan masalah letak geografis mereka. Aplikasi
ini juga menawarkan kenyamanan terbaik dalam transaksi perbankan/ keuangan dengan satu langkah
cepat, secara real-time. Adapun, lingkup yang Perseroan berikan untuk Goldust Limited antara lain:
• Solusi core banking yang mempunyai banyak fitur, mudah digunakan, hemat biaya dan lebih
mumpuni sebaik mobile banking;
• Mendalami tentang perbankan Goldust dan bisnis keuangan pada Core Banking System yang
akan memfasilitasi kemudahan integrasi untuk menuju kearah brancless banking solution;
• Satu kontak untuk dukungan tanpa batas pada sistem Core Retail Banking dan Agent Banking
System
• Mengaktifkan perbankan Goldust dan keuangan untuk memenuhi tujuan bisnis yaitu ‘diversify
and growth’.
Kemudian, Perseroan juga memberikan layanan Cybersecurity Project untuk Goldust Limited.
Cybersecurity Project adalah platform keamanan terkemuka yang menerapkan kontrol keamanan
yang tepat terhadap data dan sistem, maka dapat membantu mencegah peretas untuk meretas data
dan sistem Perusahaan. Seiring peretas menjadi semakin canggih pada zaman ini, maka cara yang
tepat adalah harus meningkatkan keamanan untuk melindungi data krusial dan sistem pada suatu
data dan sistem yang berharga dan bernilai. Adapun terdapat 3 fokus keamanan dalam proyek
Goldust Limited antara lain:
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Preventive Controls, yaitu mencegah insiden terjadi dan menghalangi akses masuk yang masuk
secara tidak sah. Kontrol pencegahan berupaya mengamankan perimeter, tetapi dengan teknologi
seperti cloud dan akses jarak jauh, Perusahaan harus memperluas kontrol untuk mengontrol di luar
batas.
Detective Controls, membantu memantau dan mengingatkan Perusahaan tentang aktivitas
berbahaya dan tidak sah. Infiltrasi biasanya menjadi fokus pada Detective Controls, namun, kontrol ini
dapat diimplementasikan pada setiap tahap dalam siklus serangan untuk meningkatkan keamanan
data.
Corrective Controls, dirancang untuk membatas lingkup insiden dan mengurangi aktivitas yang
dilakukan dengan tidak sah. Banyak Perusahaan melihat bahwa kontrol ini hanya semata-mata teknis,
padahal kontrol ini juga dapat bersifat fisik, prosedural, hukum maupun peraturan. Tidak ada ukuran
yang pasti untuk mengaplikasikan control keamanan. Namun, menerapkan strategi yang tepat dapat
membuat Perusahaan lebih sulit diretas oleh peretas yang dapat mengeksploitasi dan membatasi
potensi Perusahaan.
•

Proyek UNITY

UNITY akan menjadi produk berbasis langganan dan produk gabungan (bundling). Hal ini merupakan
suatu ekosistem yang terdapat dalam organisasi, yang bertujuan untuk menghubungkan bank-bank
Islam/ bank ternama di seluruh dunia. UNITY akan menyediakan merk pembayaran global baru yang
ditujukan untuk transaksi di pasar-pasar saat ini.
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Agar transaksi berhasil, penting untuk menggunakan sistem yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh
pasar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keanggotaan juga dibutuhkan pada pasar. Anggota dapat
menggunakan kartu yang disediakan yaitu kartu pintar UNITY Syariah atau e-wallet, atau e-money
menuju gerbang pembayaran untuk Zakat, Takaful, Asuransi, Sedekah, Infaq, dan lain-lain, yang
sesuai dengan cara praktik Islam untuk kenyamanan mereka. Harga keanggotaan akan dibebankan
pada harga tertentu kepada pelanggan setiap tahun berdasarkan biaya langganan. Jumlah tertentu
juga akan digunakan sebagai pendapatan Envy melalui biaya transaksi. Oleh karena itu, persentase
tertentu akan diberikan kepada Envy.
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•

Proyek KO-IN
Ide dari terbentuknya KO-IN adalah untuk mengeksplorasi layanan retail atas toko kelontong (warung
atau grosir mikro) yang lambat laun semakin sedikit bahkan terdapat toko kelontong yang tutup
akibat persaingan pasar yang lebih menguasai dan mempunyai modal besar, seperti: Alfamart,
Indomart, Familymart, dan lain-lain. Untuk menumbuhkan kembali sektor ekonomi mikro, PT RGS
membuat suatu brand bernama KO-IN.
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Hal yang dilakukan KO-IN adalah membentuk rantai pemasok untuk barang konsumen yang bergerak
cepat (fast-moving consumer goods/ FMCG). Disamping itu, KO-IN bertujuan untuk memotong jalur
perantara dan memastikan bahwa pemilik toko kelontong menerima barang dengan kualitas terbaik.

Untuk memasarkan konsep KO-IN ke toko kelontong yang ada, KO-IN mempromosikan
disintermediasi, dimana kami menghapuskan perantara, meminimalkan perantara antara pengecer
dan pelanggan, dan memastikan pasokan berada di tangan yang baik dan berkualitas terbaik serta
dapat mempertahankan jumlah yang tepat dari barang yang diperdagangkan.
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Perseroan meyakini akan semakin tumbuh pesatnya kebutuhan atas layanan jasa Teknologi Informasi dari
para pelaku bisnis, sehingga prospek kegiatan usaha Teknologi Informasi memiliki potensi yang amat baik
dan berkelanjutan bagi Perseroan.
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IX.

EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang disajikan berdasarkan Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan (anggota dari Crowe Global)
yang ditandatangani oleh Akuntan Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA, dengan opini tanpa modifikasian
dalam laporannya tertanggal 13 Juni 2019.
Disajikan dalam Rupiah penuh

Keterangan
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
Modal saham - nilai nominal Rp100,- per saham pada
tanggal 31 Desember 2018, Rp9.188,- per saham pada
tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.
Modal dasar - 4.800.000.000 lembar saham pada tangl 31
Desember 2018, 2.611.616 lembar saham pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.200.000.000
lembar saham pada tanggal 31 Desember 2018,
2.611.616 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2017
dan 2016.
Tambahan modal disetor
Defisit
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO

2018

120.000.000.000
761.564.280
(16.964.725.942)
103.796.838.338

31 Desember
2017

23.995.527.808
(24.480.825.673)
(485.297.865)

2016

23.995.527.808
(23.080.356.761)
915.171.047

RENCANA PENAWARAN UMUM:
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas
nama atau sebesar 33,33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah penawaran umum dengan nilai nominal Rp100,- (Seratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan
kepada masyarakat (“saham yang ditawarkan”). Saham yang ditawarkan tersebut ditawarkan dengan harga
penawaran Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat
mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (“FPPS”). Nilai dari penawaran umum secara keseluruhan
adalah sebesar Rp222.000.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milliar Rupiah).
Dibawah ini disajikan posisi ekuitas proforma Perseroan pada tangal 30 April 2018 dan memperhitungkan
dampak dari dilakukannya Penawaran Umum ini:
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TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2018
Uraian
Posisi Ekuitas menurut Laporan
Keuangan pada tanggal 31
Desember 2018
Perubahan ekuitas setelah tanggal
31 Desember 2018 jika
diasumsikan terjadi pada tanggal
tersebut:
Penawaran umum perdana
sebesar 600.000.000 (enam ratus
juta) lembar saham dengan harga
penawaran Rp370 (tiga ratus tujuh
puluh Rupiah) per saham dengan
nilai nominal Rp100,- setiap saham
Proforma ekuitas pada tanggal 31
Desember 2018 setelah
Penawaran Umum Perdana
Saham

Modal Ditempatkan
dan disetor penuh

Tambahan Modal
Disetor

Defisit

Biaya emisi

Total ekuitas

120.000.000.000

761.564.280

(16.964.725.942)

-

103.796.838.338

60.000.000.000

162.000.000.000

-

11.880.600.000

233.880.600.000

180.000.000.000

162.761.564.280

(16.964.725.942)

11.880.600.000

337.677.438.338
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X.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian
dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi
Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif
dan setelah dikurangi dengan cadangan berdasarkan UUPT.
Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana
ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara
lain:
a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi
c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT;
d. dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Setelah Penawaran Umum, Manajemen Perseroan bermaksud untuk membayarkan dividen kas kepada
pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih
konsolidasian (setelah dikurangi dengan porsi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non
pengendali) Perseroan tahun buku 2020.
Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi.
Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat
pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sampai dengan pernyataan pendaftaran ini disampaikan ke OJK, Perseroan belum pernah melakukan
pembagian dividen.
Dividen Interim
Berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan
bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang
diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
Kemudian di dalam Pasal 22 Ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Penggunaan Laba Bersih dan
Pembagian Deviden, dinyatakan bahwa Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berhak membagikan
dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan dengan ketentuan bahwa dividen
interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS
Tahunan berikutnya.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas
interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak
menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana
yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan
Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan
Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus
dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan
Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke
Perseroan.
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XI.

PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Saham
Sesuai dengan Undang-Undang No.7 tahun 1983 yang diubah terakhir oleh Undang-Undang No.36 tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 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 tidak dikenakan Pajak
Penghasilan jika semua kondisi di bawah ini dipenuhi:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima
dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25,0% dari jumlah modal
yang disetor.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember
1994 tentang Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun
yang Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang atau diperoleh Dana Pensiun
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai obyek
Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain
dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 juncto Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan Atas penghasilan Dari Transaksi Penjualan
Saham Di Bursa Efek telah 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% (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai
transaksi dan bersifat final, pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa
efek melalui Perantara Pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma
lima persen) dari nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh perusahaan atas nama
masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah
saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka perhitungan Pajak Penghasilannya
dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 UndangUndang Republik Indonesia No.36 tahun 2008.
Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku
untuk dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pajak
Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
berdasarkan 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 2010).
Dividen yang diterima atau diperoleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri selain dari pihak-pihak yang
memenuhi syarat di atas dan bentuk usaha tetap dari Wajib Pajak luar negeri dikenakan Pajak Penghasilan
sesuai pasal 23 Undang-Undang No.36 tahun 2008. Perusahaan yang membayar dividen harus memotong
pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15% (lima belas) persen dari jumlah bruto sesuai dengan pasal 23 UndangUndang Pajak Penghasilan. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 merupakan kredit pajak untuk pajak
penghasilan tahunan yang terhutang oleh pemegang saham Wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usaha
tetap. Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat 2c, tarif yang dikenakan atas
penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi
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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 2010 tentang Pajak
Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan
Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), dan Lainnya. Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan
perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember
2018, Utang Pajak Perseroan adalah sebagai berikut:
Disajikan dalam Rupiah penuh

Perpajakan
Pajak penghasilan:
Pasal 4 ayat 2
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 26
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai
Jumlah

Jumlah (Rp)
29.598.097
33.332.897
26.150.639
68.149.244
10.023.999
2.205.485.565
7.501.949.153
9.874.689.594

Seluruh kewajiban perpajakan Perseroan telah dipenuhi sesuai dengan 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.
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XII.
A.

PENJAMINAN EMISI EFEK
Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham yang Ditawarkan kepada masyarakat sesuai
bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah yang ditawarkan dari Penawaran Umum ini yaitu sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta)
saham baru dan mengikatkan diri untuk membeli Saham yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada
tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Saham Perdana.
Perjanjian tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah
dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya
bertentangan dengan Perjanjian tersebut.
Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk
melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua
BAPEPAM No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum.
Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut :
No.

Penjamin Emisi Efek

(jumlah saham)

Porsi Penjaminan
(Jumlah Rupiah)

%

Penjamin Pelaksana Emisi Saham
1 PT Erdikha Elit Sekuritas
Penjamin Emisi Saham
2 PT Corpus Sekuritas Indonesia
3 PT Evergreen Sekuritas Indonesia
4 PT Jasa Utama Capital Sekuritas
5 PT Inti Fikasa Sekuritas
6 PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk.
7 PT Panin Sekuritas Tbk.
8 PT Phillip Sekuritas Indonesia
9 PT Profindo Sekuritas Indonesia
10 PT Shinhan Sekuritas Indonesia
11 PT Victoria Sekuritas Indonesia
Total

599.700.000

221.889.000.000

99,95

30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
600.000.000

11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
11.100.000
222.000.000.000

0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
100,00

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak
terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10
November 1995 tentang Pasar Modal.

B.

Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Pemegang
Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal
(bookbuilding) pada tanggal 17 Juni 2019 s.d. 21 Juni 2019. Berdasarkan hasil bookbuilding, jumlah
permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek berada pada kisaran harga Rp350,(tiga ratus lima puluh Rupiah) sampai dengan Rp475,- (empat ratus tujuh puluh lima Rupiah) per saham.
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Dengan mempertimbangkan hasil bookbuilding yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan
melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan harga penawaran sebesar Rp370,- (tiga ratus
tujuh puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:
1.
2.
3.
4.

Kondisi pasar saat bookbuilding dilakukan;
Permintaan dari investor
Kinerja keuangan Perseroan;
Data dan informasi Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai
industri yang terkait;
5. Status dan perkembangan terakhir Perseroan;
6. Penilaian berdasarkan rasio perbandingan P/E dan PBV dari perusahaan publik dengan industri yang sama
yang tercatat di BEI.
7. Mempertimbangkan kinerja saham Industri yang sama dan tercatat di BEI di pasar sekunder.
Berdasarkan Akta No. 91 Tanggal 22 Maret 2019, dalam Penawaran umum ini PT. Erdikha Elit Sekuritas
sebagai Manajer Penjatahan.
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XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah
sebagai berikut :
1. Akuntan Publik

Nama Partner
No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

: Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan
Cyber 2 Tower 20thFloor,
Jl. Rasuna Said, Blok X-5
Jakarta 12950
: Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA,.
: No. 193/BL/STTD-AP/2012
: 27 Januari 2012
: Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 1731
: KNMT & R/0031/01/2018 Tertanggal 19 Januari 2018
: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi
Akuntan Publik (SPAP)

Fungsi utama akuntan publik dalam rangka penawaran umum saham ini adalah untuk melaksanakan audit
berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Standar tersebut
mengharuskan akuntan publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan
memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan publik bertanggungjawab
atas opini.
2. Notaris

Nama Notaris
No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

3.

Konsultan Hukum

Nama Managing Partner
No. STTD
Tanggal STTD
Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan
Pedoman Kerja

: Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
Jl. Pulo Raya VI No.1
Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 12170
: Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.
: STTD.N-44/PM.22/2018
: 21 Maret 2018
: Ikatan Notaris Indonesia Nomor: 1194419590812
: B.040/PNIPO/DIR-ET/IX/2018 Tertanggal 28 September 2018
: Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan
Notaris
: Infiniti & Co
Infiniti Office 2nd Floor
Permata Regency D/37, Kembangan
Jakarta 11630
: Wahyudi Susanto
: STTD.KH-185/PM.2/2018
: 31 Juli 2018
: Himpunan Konsultan Hukum Pasal Modal Nomor 200231
: 012/ic-ltr/V/2018 Tertanggal 8 Mei 2018
: Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar
modal dan Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum
yang dikeluarkan oleh Himpunan Hukum Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan HKHPM Nomor : KEP.01/HKHPM/2005
tanggal 15 Februari 2005 Juncto Keputusan HKHPM Nomor :
KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 06 Desember 2012
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Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan
pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik
konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai
Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan
Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas
Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan
secara obyektif dan mandiri.
4.

Biro Administrasi Efek
No. Ijin Usaha
Tanggal Ijin Usaha
Asosiasi
No. Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan

: PT. Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower I Lantai 9
Jl. M.H. Thamrin No.51 Jakarta 10350
: kep-82/PM/1991
: 30 September 1991
: Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
: ABI/IX/2008-007
: PNW-HRG-08/SG-IPO/VII/2018 Tertanggal 3 Juli 2018

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan
Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi penerimaan pemesanan saham berupa
Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah
dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah
mendapat persetujuan dari penjamin emisi sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan
saham, serta melakukan administrasi pemesanan pembelian saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia
pada BAE.
Bersama-sama dengan penjamin emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak
memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya
pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan sesuai
dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh penjamin emisi, mencetak konfirmasi penjatahan dan
menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggungjawab menerbitkan formulir konfirmasi penjatahan
(FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum
Perdana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan
Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995,
tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Nomor 3608.
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XIV.

KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA
TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah anggaran dasar yang termuat dalam Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 91 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,
S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0016297.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal
25 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11. Tahun 2019
tanggal 25 Maret 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019.
a.

Ketentuan Penting Dalam Angaran Dasar
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGITAN USAHA
PASAL 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialahBerusaha dalam bidang jasa dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan
kegiatan usaha utama sebagai berikut:
i.
Aktivitas Pemrograman Komputer seperti kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi,
seperti penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak, mencakup
konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman, analisis kebutuhan
pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat
perangkat lunak berkaitan denganbpemecahan masalah tersebut, penulisan program sederhana
sesuai kebutuhan pengguna komputer, perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan
kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti
lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan
perbaikan), basis data dan laman web, penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan
penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem
informasi klien, pengembangan aplikasi yang meliputi konsultasi, analisi dan pemograman
aplikasi.
ii.
Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer mencakup penyiapan dan
perencanaan system informasi dan pengembangannya, pengembangan program perangkat
lunak software, menyediakan perangkat keras dan peripheralnya dan parel kontrol, konsultasi
tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan
dengan aplikasi piranti lunak, perencanaan dan perancangan system komputer yang
mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer,
menyediakan komponen system perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang
terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor, menginstal
system dan melatih serta mendukung pengguna system, penyediaan manajemen dan
pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, dan
konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan
(assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.
iii.
Aktivitas Pengolahan Data, Hosting mencakup pengolahan dan tabulasi semua jenis data,
penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi
dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting, termasuk di sini
penyimpanan Cloud Computing.
iv.
Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya mencakup pemulihan kerusakan
komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak dan kegiatan
manajemen insiden dan digital forensik.
3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud ayat 2, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan
usaha penunjang sebagai berikut: Penerbitan piranti lunak (software).
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1.
2.

3.

4.

MODAL
PASAL 4
Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 480.000.000.000,- (empat ratus delapan puluh miliar
Rupiah), yang terbagi atas 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta) saham, masing-masing
saham bernilai nominal sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah).
Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah
1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp. 100,(seratus Rupiah), dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua
puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh oleh para Pemegang Saham yang rinciannya serta nilai
nominal sahamnya disebutkan pada bagian akhir akta ini.
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 ini dan peraturan perundangundangan 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 cara penawaran umum terbatas
kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan 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 waran dan/atau efek konversi
lainnya yang sejenis yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing Pemegang Saham berhak
membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki dengan penyetoran tunai
atau dalam bentuk lain selain tunai dengan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang
berlaku.
b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan
kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang 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 ini, 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/atau waran dan/atau efek
konversi lainnya yang sejenis tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan
untuk mengumumkannya dalam (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, Situs Web Bursa Efek, dan Situs Web Perseroan.
e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek konversi 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
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dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan
5. a. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4, Perseroan dengan persetujuan RUPS dapat
mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan dan/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/atau waran dan/atau
efek konversi lainnya yang sejenis tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga
dengan harga dan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa pengeluaran
tersebut.
i. Ditujukan kepada pegawai Perseroan.
ii. Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya, yang
telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS.
iii. Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS,
dan/atau.
iv. 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
yang ditawarkan kepada mereka sesuai 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 yang hendak membeli saham dalam
jumlah yang lebih besar dari porsi HMETDnya sebanding dengan jumlah HMETD yang telah
dilaksanakan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
(6) Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham:
i. Jika penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran UmumnTerbatas 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 Umum Terbatas 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 kesediaannya untuk membeli sisa saham
tersebut, demikian dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah
ditetapkan dalam keputusan RUPS;
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6.

7.

dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal.
Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud
maupun tidak berwujud, dan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana atau kebutuhan Perseroan;
b. Menggunakan Penilai yang terdaftar di OJK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya
untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang dilakukan sebagai penyetoran dan
kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang;
c. Jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham dalam bentuk lain
selain uang sebagaimana dimaksud pada angka (b) di atas paling lama 6 (enam) bulan;
d. Informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk informasi
mengenai hasil penilaian wajib diumumkan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan
pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
e. Benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada public pada saat
pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
f. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
g. 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;
h. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan
dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau
unsur modal sendiri lainnya tersebut, sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir
yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di 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 Pasar Modal.
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, dapat dilakukan 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 ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali
Anggaran Dasarnya, sehingga Modal Dasar dan Modal Disetor memenuhi ketentuan Pasal 33
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan
perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut “UUPT”), dalam jangka waktu 2 (dua) bulan
setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7.b.3 Anggaran Dasar ini tidak terpenuhi;
b.5. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 b.1 Anggaran Dasar ini
termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat 7.b.4 Anggaran Dasar ini
c) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan Modal Dasar menjadi efektif setelah
terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang
25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham
lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
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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.
SAHAM
PASAL 5
Saham-saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik 1 (satu) saham, yaitu
orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan.
Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki
bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang antara mereka atau seorang lain
sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang
dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham
dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas
saham tersebut.
Selama ketentuan ayat 3 pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak
berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu
ditangguhkan.
Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada
semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundangundang yang
berlaku dibidang Pasar Modal.
Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya
ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya
dari Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau apabila
Direktur Utama dan/atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya
yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
PASAL 10
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 23 wakil mereka yang sah yang cukup
membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam
anggaran dasar ini.
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 di Indonesia 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.
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Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam anggaran dasar ini
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.
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 ini 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 para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS tersebut.
Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakuka dengan
pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga 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 saham beralih menurut hukum, dapat
mengajukan bukti haknya tersebut denganmmengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai
pemegang saham darimsaham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi. Pendaftaran
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi
ketentuan anggaran dasar ini serta dengan memperhatikanperaturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang pasar modal.
Semua pembatasan, larangan dan ketentuan anggaran dasar ini 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.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 18
RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
RUPS tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
buku berakhir.
RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroan.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini 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 ini.
b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang Positif.
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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 mestinya dalam rapat sesuai dengan
ketentuan Anggaran Dasar.
Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
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 butir 6) 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 angka 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
III. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
(10). 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.
(11). 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.
(12). 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.
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(13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam
butir (6) ayat ini, pemegang saham sebagaimana 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.
(14). 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 memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam pemberitahuan sebagaimana
dimaksud pada huruf b kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS tersebut.
(15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib tidak mengalihkan
kepemilikan sahamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat 15.

1.

2.

KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 21
Keputusan RUP:
(1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir
(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) wajib
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:
(1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
dalam RUPS untuk mata acara hal yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas dan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya) dilakukan dengan
mengikuti ketentuan:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili.
c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.
d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini
tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas
permohonan Perseroan.
(2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar
Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali
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perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.
(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan
agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan
pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.
(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang
Saham Independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam
RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang
Saham Independen.
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Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak
mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak
suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan
Perseroan.
f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang
mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang 62 dimiliki oleh Pemegang Saham
Independen yang hadir.
g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan
keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
(5) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain
(tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
pemegang saham yang mengeluarkan suara.
(6) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh
saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (6) pasal ini dikecualikan bagi:
h. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya
pemilik saham Perseroan.
i. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
(8) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan
yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.
(9) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain.
Risalah RUPS:
(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.
(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu)
orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS
tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris.
(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini jatuh
pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
Ringkasan Risalah RUPS:
(1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah RUPS.
(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi
paling kurang:
a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari
jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat;
e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan;
f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak
memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara;
h. keputusan RUPS; dan
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i.
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan kepada
masyarakat paling kurang melalui:
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia 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.
Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir (3)
huruf c ayat ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah
RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa
asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana
dimaksud pada butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa
Indonesia.
Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) ayat ini wajib
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a ayat ini
wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.
Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir (3), butir (6) dan butir (7) ayat ini) mutatis mutandis
berlaku untuk:
a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan
b. pengumuman ringkasan risalah RUPS;
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan
untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.(14).

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN
PASAL 25
Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan ditetapkan olah RUPS dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini.

1.
2.

PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS BADAN HUKUM
PASAL
Pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Pasal 21 ayat 2 Anggaran Dasar ini.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan hukum adalah
sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan
perundan-undangan di bidang Pasar Modal.
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XV.
1.

TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
Formulir Pemesanan Pembelian Saham (selanjutnya disebut “FPPS”) dan Prospektus ini. Pemesanan
pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana
Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam
Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan
oleh Pemesan. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan
tersebut di atas tidak akan dilayani.
Setiap pemesan harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah
menjadi pemegang rekening di KSEI ketika melakukan pemesanan saham.

2.

Pemesan yang berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan
Efek Dalam Penawaran Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30
Desember 2011.

3.

Jumlah Pemesanan
Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan
selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4.

Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran
Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI No. SP038/SHM/KSEI/0419 pada tanggal 30 April 2019:
A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham
tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang di administrasikan dalam Penitipan
Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambatlambatnya pada tanggal 5 Juli 2019.
2. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini dicatatkan di Bursa Efek,
pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir Konfirmasi
Penjatahan (“FKP”).
3. KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis
merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam rekening efek.
4. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI.
5. Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, Saham bonus, hak
memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainya yang
melekat pada Saham.
6. Pembayaran dividen, Saham bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada
Pemegang Saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui
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Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang
menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
7. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, Pemegang Saham yang
menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di
KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan
Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI
melalui Perusahan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir
Penarikan Efek.
9. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Saham
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas
nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola
saham.
10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib
menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI
untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif
Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi atau Agen Penjualan di
tempat dimana FPPS yang bersangkutan diajukan.
5.

Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham
Selama Masa Penawaran Umum, para Pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian
saham selama jam kerja yang ditentukan dan disampaikan kepada Para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS
diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir dan wajib diajukan oleh Pemesan yang
bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan melampirkan:
§
Fotocopy jati diri (KTP/Paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar serta Akta Pengangkatan Direksi
terakhir bagi badan hukum), bagi pemesan badan usaha asing, disamping melampirkan fotocopy
paspor/KIMS, AOA dan POA yang berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS, nama dan alamat di luar
negeri secara lengkap dan jelas;
§
Bukti kepemilikan Rekening Efek atas nama pemesan; dan
§
Bukti pembayaran sebesar jumlah pemesanan.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, Agen Penjual dan Perseroan wajib untuk menolak
pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham diatas tidak terpenuhi.
Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan
efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap penawaran umum, baik secara langsung
maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan, Manajer Penjatahan hanya dapat mengikut
sertakan satu formulir pemesanan efek yang pertama kali diajukan oleh pemesana yang bersangkutan atau
sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.

6.

Masa Penawaran Umum
Masa Penawaran Umum akan berlangsung pada tanggal 1 dan 2 Juli 2019 mulai pukul 10.00 WIB s.d. 12.00
dan 13.00 WIB s.d. 15.00 WIB.
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7.

Tanggal Penjatahan
Tanggal penjatahan dimana penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan
Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Juli 2019.

8.

Pemesanan Pembelian Saham Secara Khusus
Pemesanan pembelian saham secara khusus pada harga perdana oleh para karyawan kecuali Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat diajukan melalui unit Personalia
Perseroan selama masa penawaran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah
keseluruhan saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Ini.

9.

Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, RTGS, pemindahbukuan (PB), cek atau wesel bank dalam
mata uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan
membawa tanda jati diri dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Emisi Efek pada waktu
FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek
pada :
PT Bank CIMB NiagaTbk
Cabang Kebon Sirih, Jakarta
Atas Nama : Erdikha Elit Sekuritas
Nomor Rekening : 800137369200
Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak
yang mengajukan (menandatangani) FPPS, (cek dari milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima
sebagai pembayaran) dan sudah harus diterima secara efektif (in good funds) pada tanggal 2 Juli 2019.
Apabila pembayaran tersebut tidak diterima pada tanggal dan waktu serta rekening di atas, maka FPPS yang
diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Pembayaran dengan menggunakan cek atau
transfer atau pemindahbukuan bilyet giro hanya berlaku pada hari pertama.
Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab
pemesan. Semua cek dan bilyet giro bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat
pencairan, cek atau bilyet giro ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan
otomatis dianggap batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer account dari bank
lain, pemesan harus melampirkan fotocopy Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan
menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya. Pembayaran melalui ATM tidak berlaku. Dalam 1 (satu) Slip Setoran
tidak diperkenankan untuk diisi dengan campuran jenis pembayaran, misalnya tunai tidak dapat digabung
dengan bilyet giro.

10. Bukti Tanda Terima
Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan,
tembusan dari FPPS lembar ke 5 sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda
terima pemesanan pembelian saham tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bukti
tanda terima tersebut harus disimpan untuk kelak diserahkan kembali pada saat pengembailan uang
pemesanan dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan atas pemesanan pembelian saham. Bagi
pemesan pembelian saham secara khusus, bukti tanda terima pemesanan pembelian saham akan diberikan
langsung oleh Perseroan oleh unit Personalia.
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11. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan saham akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selaku Manajer
Penjatahan dengan sistem kombinasi yaitu penjatahan pasti (fixed allotment) dan penjatahan terpusat
(pooling) sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran
Umum Lampiran Keputusan Nomor Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011.
Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Dalam Penawaran Umum ini, penjatahan pasti (fixed allotment)
dibatasi sampai dengan jumlah sebanyak 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang
ditawarkan dan sisanya sebanyak 1% (satu persen) akan dilakukan penjatahan terpusat (pooling).
(I) Penjatahan Pasti (“Fixed Allotment”)
Penjatahan pasti dibatasi sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah yang ditawarkan
atau sebanyak 594.000.000 (lima ratus sembilan puluh empat juta) saham, yang akan dialokasikan
namun tidak terbatas pada Dana Pensiun, Asuransi, Reksadana, Yayasan, Institusi bentuk lain, individu,
di dalam negeri.
Dalam hal penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan Sistem
Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyarata
persyaratan sebagai berikut:
a. Manajer penjatahan menentukan besarnya persentase dan Pihak yang akan mendapatkan
penjatahan pasti dalam penawaran umum. Penentuan besarnya persentase penjatahan pasti wajib
memperhatikan kepentingan pemesanan perorangan.
b.
c.

Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir a diatas termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam penawaran umum (jika ada) dengan jumlah
paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum.
Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada pemesan :
(i) direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih
saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen
penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
(ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
(iii) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan
Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

(II) Penjatahan Terpusat (“Pooling”)
Penjatahan terpusat dibatasi sebanyak 1% (satu persen) dari jumlah saham yang ditawarkan atau
sebesar 6.000.000 (enam juta) saham. Jika jumlah Efek yang dipesan melebihi jumlah Efek yang
ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus
melaksanakan prosedur penjatahan sisa Efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:
a) dalam hal setelah mengecualikan pemesan efek pemesan sebagaimana dimaksud pada angka 11.
huruf (i) c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan,
maka:
(i)
pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah Efek yang dipesan;
(ii)
dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya
dan masih terdapat sisa Efek, maka sisa Efek tersebut dibagikan secara proporsional
kepada para pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 11. huruf (I) c menurut jumlah
yang dipesan oleh para pemesan.
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b) dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek sebagaimana dimaksud pada angka 11. huruf (I)
c dan terdapat sisa Efek yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi
pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(i) dalam hal akan dicatatkan di Bursa Efek, maka Efek tersebut dialokasikan dengan memenuhi
persyaratan berikut ini:
a) para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di
Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya
tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi.
Jumlah Efek yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud adalah satuan
perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana Efek tersebut akan
tercatat; dan
b) apabila terdapat Efek yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan
kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional
dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.
Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai
kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan
dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Nomor IX.A. 7 Lampiran Keputusan
Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-691/BL/2011 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya
masa Penawaran Umum.
Penjamin Emisi Efek atau Perseroan wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Perdana
Saham kepada OJK selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan
Peraturan No. IX.A.2 dan Peraturan No. IX.A. 7".
12. Pembatalan Atau Penundaan Penawaran Umum
a.

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai berakhirnya Masa
Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 bulan
sejak efektifnya Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum ini.
Berdasarkan Peraturan No. IX.A.2 Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa
paling lama 3 bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum
dengan ketentuan sebagai berikut :
1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 hari
berturut-turut;
b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan;dan/atau
c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK.
2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum
dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran
nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping
kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi
tersebut dalam media massa lainnya;
b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam poin a);
c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
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d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang
sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan
uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan
penundaan atau pembatalan tersebut.
b.

Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai
kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud
dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum
paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami
peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham
gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana
dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan
masa Penawaran Umum;
3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi
tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa
Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum
dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar,
Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling
lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

13. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau sebagian setelah pelaksanaan penjatahan,
pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi ditempat dimana
FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu
2 (dua) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.
Dalam hal terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1. Apabila hal tersebut terjadi sebelum tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan
(termasuk setiap denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan) menjadi tanggung jawab
Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagiannnya masing-masing, dan harus diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya penundaan atau pembatalan Penawaran
Umum tersebut.
2. Apabila hal tersebut terjadi setelah tanggal pembayaran, maka Emiten wajib mengembalikan uang
pemesanan yang telah diterimanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya dalam
waktu 2 (dua) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan penawaran umum.
Sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum,
jika pengembalian uang pemesanan sebelum tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan
menjadi tanggung jawab para Penjamin Emisi Efek dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya
2 (dua) hari kerja sejak tanggal penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan penawaran
umum dan pengembalian uang pemesanan tersebut akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan
yang besarnya 1% (satu persen) pertahun dari nilai pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang
dihitung dari hari kerja ke 3 (tiga) sejak Tanggal Penjatahan dan sejak keputusan penundaan masa
penawaran umum atau pembatalan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
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Pengembalian uang pemesanan dianggap terpenuhi jika uang pengembalian telah diserahkan kepada
pemesan atau dimasukkan kedalan Rekening Efek atas nama pemesan.
Pengembalian uang pemesanan setelah tanggal pembayaran, maka pengembalian uang pemesanan menjadi
tanggung jawab Perseroan dan harus diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak
keputusan pembatalan atau penundaan penawaran umum maka pngembalian uang pemesanan tersebut
akan disertai bunga untuk setiap hari keterlambatan yang besarnya 1% (satu persen) per tahun dari nilai
pengembalian uang yang terlambat dibayarkan, yang dihitung dari hari kerja ke 3 (ketiga) sejak keputusan
pembatalan atau penundaan penawaran umum secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan.
Pembayaran dapat diberikan dengan cek atas nama pemesan yang mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Emisi Efek atau kantor Agen Penjualan
dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham. Bagi pemesan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh
Perseroan.
14. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham kepada masing-masing rekening efek pemesan saham
pada para Penjamin Emisi Efek dimana FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan selambatlambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan. FKP atas pemesanan pembelian saham tersebut
dapat diambil di BAE dengan menunjukkan tanda jati diri pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima
pemesanan pembelian saham. Penyerahan FKP bagi pemesan pembelian saham secara khusus akan
dilakukan oleh Perseroan.
15. Distribusi Saham
Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, saham tersebut diadministrasikan secara elektronik
dalam penitipan kolektif yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penyerahan bukti kepemilikan saham
pada tanggal distribusi saham secara elektronik yaitu tanggal 5 Juli 2019 dianggap terpenuhi jika saham
dimaksud telah didistribusikan kepada pemesan atau dimasukkan kedalam sub rekening efek atas nama
pemesan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
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XVI.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh di kantor Penjamin Pelaksana Emisi
Efek dan Penjamin Emisi Efek pada masa Penawaran Umum.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek adalah:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:

PT ERDIKHA ELIT SEKURITAS

Gedung Sucaco Lt.3
Jl. Kebon Sirih Kav. 71
Jakarta, 10340
Telp: +62 21 39836420
Fax: +62 21 61933342
Email: corporateaction@erdikha.com
Website: www.erdikha.com

PENJAMIN EMISI EFEK:
PT Corpus Sekuritas Indonesia
Menara Prima Lt.25
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde
Agung, Blok 6.2
Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp: +6221 5794 8170
Fax: +6221 5794 8171
Website:
www.corpus-sekuritas.co.id

PT Evergreen Sekuritas Indonesia
Panin Bank Center, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman No.1
Jakarta 10270
Telp: +6221 573 9510
Fax: +6221 573 9508
Website:
www.evergreensekuritas.co.id

PT Inti Fikasa Sekuritas
Menara Batavia, 23rd Floor
Jl. KH Mas Mansyur Kav 125 126, Jakarta 10220
Telp: +6221 5793 0080
Fax: +6221 5793 0090
Website:
www.intifikasa.com

PT Jasa Utama Capital Sekuritas
Gedung Kospin Jasa, Lt. 7 - 8
Jl. Jend. Gatot Soebroto Kav. 1,
Jakarta 12870
Telp: +6221 8378 8900
Fax: +6221 8378 8908
Website: www.jasautamacapital.com

PT Minna Padi Investama
Sekuritas Tbk
Equity Tower, Lt. 11 SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta 12190
Telp: +6221 525 5555Fax: +6221
527 1527
Website: www.minnapadi.com

PT Panin Sekuritas Tbk
Gedung Bursa Efek Indonesia
Tower II, Suite 1705
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53
Jakarta Selatan 12190
Telp: +6221 515 3055
Fax: +6221 515 3061
Website: www.pans.id

PT Phillip Sekuritas Indonesia
ANZ Tower Lt.23 B
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33 A
Jakarta, 10220
Telp: +6221 5790 0800
Fax: +6221 5790 0809
Wesite:
www.poems.co.id

PT Profindo Sekuritas Indonesia
Gedung Permata Kuningan, Lt 19
Jl. Kuningan Mulia Kav 9C
Jakarta Selatan 12980
Telp: +6221 8378 0888
Fax: +6221 8378 0889
Website: www.profindo.com

PT Shinhan Sekuritas Indonesia
International Financial Center Tower 2 lt.30
Jl. Jend. Sudirman Kav 22-23
Jakarta 12920
Telp: +6221 8086 9900
Website: www.shinhansekuritas.co.id

PT Victoria Sekuritas Indonesia
Victoria Suites, Senayan City
Panin Tower, 8th Floor
Jl. Asia Afrika Lot 19 Jakarta 10270
Telp: +6221 7278 2310
Fax: +6221 7278 2280
Website : www.victoria-sekuritas.co.id

GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN
Di Prasada Mansion Hotel, Ruang Acacia 1
Jl. l. Komando Raya No.6, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
Pada tanggal 1 dan 2 Juli 2019
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No. Ref.: 052/IC-LTR/VI/2019

Jakarta, 26 Juni 2019

Kepada Yth.
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK
Menara Rajawali Lt. 23,
Jln. Dr Ide Anak Agung Gde Agung Lot. #5.1
Kawasan Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi,
Jakarta Selatan
Perihal

: PENDAPAT HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAWARAN UMUM SAHAM
PERDANA PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA TBK

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini, Wahyudi Susanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Konsultan
Hukum INFINITI & Co, berkantor di Infiniti Office, Lantai 2, Permata Regency, Kembangan, Jakarta Barat 11630,
yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di bawah pendaftaran
Nomor: STTD.KH-185/PM.2/2018 dan tercatat sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor:
200231, dan telah ditunjuk oleh PT Envy Technologies Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di
Jakarta Selatan (selanjutnya disebut sebagai “Perseroan”) sesuai dengan Proposal Penawaran Pemberian Jasa
Hukum Terkait Rencana IPO No.Ref: 018/IC-LTR/II/2019 tertanggal 28 Februari 2019, untuk memberikan pendapat
dari segi hukum (selanjutnya disebut sebagai “Pendapat Hukum”) sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang
berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum saham
perdana dengan menawarkan dan menjual saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia
sebanyak-banyaknya 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya
33.33% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum
Perdana, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp 100
(seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp. 370,00 (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) setiap
saham (”Saham Yang Ditawarkan”) atau seluruhnya sebesar Rp. 222.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua
miliar Rupiah) dimana sebanyak-banyaknya 18.000.000 (delapan belas juta) lembar saham biasa atas nama atau
sebanyak-banyaknya 3% (tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan dialokasikan dalam rangka program Employee
Stock Allocation (“ESA”) (selanjutnya disebut “Penawaran Umum”).
Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran
Umum, Perseroan telah menandatangani: (i) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dengan
PT Sinartama Gunita sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Nomor: 116
tanggal 29 Maret 2019 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi
Saham Perseroan Nomor: 79 tanggal 24 Juni 2019,yang keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”); (ii) Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek, yaitu a) PT Erdhika
Elit Sekuritas, b) PT Corpus Sekuritas Indonesia, c) PT Evergreen Sekuritas Indonesia, d) PT Jasa Utama Capital, e)
PT Inti Fikasa Sekuritas, f) PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk, g) PT Panin Sekuritas Tbk, h) PT Phillip
Sekuritas Indonesia, i) PT Profindo Sekuritas Indonesia, j) PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan k) PT Victoria
Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Sindikasi Penjamin”) sebagaimana tertuang dalam Akta
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Nomor: 115 tanggal 29 Maret 2019, yang
telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisis Efek Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan Nomor: 78 tanggal 24 Juni 2019, yang keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”);dan (iii) Perjanjian Pendaftaran Efek
Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0419 tanggal 30 April 2018, yang dibuat dibawah tangan dan
bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.

Bahwa Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-03005/BEI.PPI/05-2019 tanggal 29
Mei 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Envy Technologies Indonesia Tbk.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan
Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima
pemberitahuan dari OJK mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (selanjutnya
disebut “Pernyataan Pendaftaran”) atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal
diajukannya Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh OJK secara lengkap atau (ii) tanggal dipenuhinya
perubahan terakhir yang diajukan Perseroan atau yang diminta oleh OJK atas Pernyataan Pendaftaran telah
terpenuhi.
Sehubungan dengan Penawaran Umum, para pemegang saham membuat Pernyataan Keputusan Sirkuler Para
Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sesuai dengan Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor : 91 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,
M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0016297.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, serta telah
dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0166955 tanggal 25 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25
Maret 2019, telah menyetujui rencana Penawaran Umum serta memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan Penawaran Umum tersebut.
Sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 26 Juni 2019, seluruh dana
yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh
Perseroan sebagai berikut :
1.

Sebesar 31,40% (tiga puluh satu koma empat nol persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi informatika.
-

Sebesar 62,01% (enam puluh dua koma nol satu persen), akan digunakan untuk proyek House to House
(H2H) Pajak, dimana Perseroan bekerja sama dengan PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi dalam
pengembangan Golden Ocean Financial Digital Business Platform;

-

Sebesar 29,04% (dua puluh sembilan koma nol empat persen), digunakan untuk melakukan pengadaan
perangkat Electronic Data Capturing (“EDC”) MPOS sebanyak 4.000 unit dalam kondisi baru sesuai
dengan spesifikasi teknis dan bebas cacat atau kerusakan, untuk PT Dinamika Utama Jaya;

-

Sebesar 8,95% (delapan koma sembilan lima persen), digunakan oleh Perseroan terkait kerja samanya
dengan PT Zamrud Khatulistiwa Technology untuk proyek pembangunan sistem informasi Manajemen
Pekan Olah Raga Nasional, yaitu:
a. pengadaan Software Big Data terbagi atas Sofware Support Subscription dan installation;
b. Konsultasi dan development; dan
c. Maintenance Support.

2.

Sebesar 24,56% (dua puluh empat koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk kegiatan usaha
sistem integrasi telekomunikasi.
-

Sebesar 42,87% (empat puluh dua koma delapan tujuh persen) akan digunakan oleh Perseroan terkait
kerja samanya dengan PT Jabar Telematika dan PT Suryajaya Teknotama untuk proyek Ducting (Ducting
Project - Jabartel), yang akan digunakan dalam proyek pelaksanaan Proyek Pembangunan Infrastruktur
Telekomunikasi Serat Optik di Wilayah Jawa Barat;
2

-

3.

Sebesar 57,13% (lima puluh tujuh koma satu tiga persen) akan digunakan untuk Other System
Telecomunication Projects, dimana Perseroan mengerjakan jasa konsultasi konfigurasi, instalasi, dan
implementasi piranti lunak pada pengujian, commissioning dan integrasi sistem telekomunikasi digital,
dalam kerja samanya, masing-masing dengan PT. Karya Lintas Sejahtera dan PT Ferprina Trijaya.

Sebesar 2,11% (dua koma satu satu persen) akan digunakan Perseroan untuk Penelitian dan pengembangan
diantaranya untuk Future Product Development dan Existing Product Development.
a. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang keamanan informasi digital.
b. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang sistem integrasi informatika (non
telekomunikasi).
c. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang sistem integrasi telekomunikasi.
d. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang teknologi big data dan data analytics terkini.
e. Riset dan pengembangan sistem manajemen berbasis komputasi awan (cloud system management)
untuk sektor keuangan, asuransi dan usaha micro, kecil dan menengah (UMKM).
f. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang teknologi kecerdasan buatan (artificial
intelligence).
g. Pelatihan dan sertifikasi profesi SDM dan riset di bidang pemrograman aplikasi komputasi.
h. Kerjasama riset dengan lembaga-lembaga riset dan pengembangan termasuk lembaga Pendidikan tinggi
yang berkompeten dalam industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
i. Riset dan pengembangan perangkat lunak berteknologi terkini.

4.

Sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan miliar Rupiah) atau sebesar 22,84% (dua puluh dua
koma delapan empat persen) akan digunakan untuk pembayaran utang Perseroan, dengan rincian sebagai
berikut:
i.

Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar Rupiah) untuk pembayaran utang usaha Perseroan kepada
Network Transit Asia Sdn, Bhd berdasarkan surat penunjukan Perseroan No.
PTETI/INTASB/GLDPTETI2007107 tanggal 20 Juni 2018. Yang mana penunjukan tersebut adalah
pengalihan pekerjaan yang diterima oleh Perseroan dari Goldust Limited.
Sehubungan dengan pembayaran utang usaha, berdasarkan surat penunjukan tersebut, Perseroan
dengan Network Transit Asia Sdn, Bhd, total nilai pengalihan pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp.
62.643.520.940 (enam puluh dua miliar enam ratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu
sembilan ratus empat puluh Rupiah).
Bahwa terkait dengan kewajiban jangka waktu pembayaran atas kontrak tersebut, dilakukan apabila
Network Transit Asia Sdn, Bhd, ketentuan pembayaran sebagai berikut:
-

Pada saat Purchase Order sebesar 15% (lima belas persen)
Pada saat uji system integrasi sebesar 20% (dua puluh persen)
Pada saat uji coba telah disetujui sebesar 20% (dua puluh persen)
Pada saat uji coba integrasi aplikasi sebesar 20% (dua puluh persen)
Pada saat uji coba telah disetujui sebesar 20% (dua puluh persen)
Pada saat pekerjaan telah diterima seluruhnya sebesar 5% (lima persen)

Sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Perseroan (CaLK 9), saldo pokok utang usaha Perseroan
kepada Network Transit Asia Sdn, Bhd pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 34.273.637.321 (tiga puluh
empat miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu
Rupiah), setelah dibayar saldo hutang sebesar Rp. 34.000.000.000 (tiga puluh empat miliar Rupiah)
maka sisa utang usaha tersebut sebesar Rp. 273.637.321 (dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tiga
puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh satu Rupiah).
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Bahwa atas pengalihan pekerjaan tersebut, Perseroan tidak memiliki i) hubungan afiliasi dengan Network
Transit Asia Sdn, Bhd; dan ii) kontrak tersebut tidak terdapat bunga sehubungan dengan pembayaran
kontrak. Jatuh tempo utang usaha tersebut adalah Januari 2019, Perseroan dan Network Transit Asia
Sdn, Bhd telah menyetujui penjadwalan ulang terkait pembayaran utang tersebut dilaksanakan setelah
Penawaran Umum selesai.
ii.

Sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas miliar Rupiah) untuk pembayaran “Beban Masih Harus
Dibayar”, Beban Masih Harus Dibayar merupakan pembayaran untuk penggunaan jasa Tenaga Ahli dan
pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kontrak Perseroan dengan PT Pillar Fintech Solusindo.
Sehubungan dengan Beban Masih Harus Dibayar, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan (CaLK
10), Perseroan masih memiliki kewajiban yang harus dibayar adalah i) Honorarium Tenaga Ahli ;dan ii)
Lain-lain adalah sebesar Rp. 14.645.981.492 (empat belas miliar enam ratus empat puluh lima juta
sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah).
Bahwa, terkait dengan waktu jatuh tempo dari Beban Masih Harus Dibayar sampai dengan akhir April
2019. Perseroan dan PT Pillar Fintech Solusindo telah menyetujui penjadwalan ulang terkait pembayaran
utang tersebut dilaksanakan setelah Penawaran Umum selesai.
Sesuai dengan tanggal Laporan Keuangan Perseroan (CaLK 10), saldo pokok Beban Masih Harus
Dibayar pada tahun 2018 adalah sebesar Rp. 14.645.981.492 (empat belas miliar enam ratus empat
puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah), maka
setelah dibayar saldo atas Beban Masih Harus Dibayar sebesar Rp. 645.981.492 (enam ratus empat
puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah).
Bahwa atas Beban Masih Harus Dibayar tersebut, Perseroan tidak memiliki i) hubungan afiliasi dengan
Tenaga Ahli dan pihak ketiga lainnya sehubungan dengan kontrak Perseroan dengan PT Pillar Fintech
Solusindo; dan ii) tidak terdapat bunga atas keterlambatan pembayaran atas Beban Masih Harus
Dibayar.

5.

Sisanya sebesar 19,09% (sembilan belas koma nol sembilan persen) akan digunakan Perseroan sebagai
modal kerja antara lain: gaji karyawan, sewa kantor, dan biaya-biaya umum dan administrasi.

Perseroan akan mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini secara
periodik kepada para pemegang saham dalam setiap RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil
Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan melaporkannya kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK
Nomor: 30/POJK.04/2015 tertanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil
Penawaran Umum. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan
seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka
Perseroan wajib i) menyampaikan rencana dan alas an perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan ii) memperoleh persetujuan para
pemegang saham Perseroan dalam RUPS terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor :
30/POJK.04/2015.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham 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.
Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan memenuhi ketentuan peraturan di bidang Pasar
Modal.
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Apabila dalam pelaksanaan dari penggunaan dana tersebut mengakibatkan terjadinya Transaksi Material atau
Transaksi Afiliasi maupun Transaksi Benturan Kepentingan maka pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Nomor
IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang
Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
Bahwa terkait dengan pengungkapan penggunaan dana untuk tujuan pembayaran utang dengan ini telah sesuai
dengan Pasal 13 POJK No. 8/POJK.04/2017
DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN
Pemeriksaan Dari Segi Hukum dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum dibuat dengan
dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi dasar, ruang lingkup dan
pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Laporan Pemeriksaan Hukum:
1.

Bahwa Pendapat Hukum ini kami sampaikan dengan mendasarkan pada hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum
yang telah kami lakukan terhadap Perseroan, yang hasilnya kami tuangkan dalam Laporan Pemeriksaan
Hukum Nomor: 051/IC-LTR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 Jo Perubahan dan Informasi Tambahan Berkaitan
Dengan Penelaahan Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perdana PT
Envy Technologies Indonesia Tbk Nomor: 050/IC-LTR/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 Jo Informasi Tambahan
Berkaitan Dengan Penelahaan Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Saham
Perdana PT Envy Technologies Indonesia Tbk Nomor: 053/IC-LTR/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 (selanjutnya
disebut sebagai “Laporan Pemeriksaan Hukum”) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Pendapat Hukum ini.

2.

Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, maka
Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum meliputi: (1) aspek hukum Perseroan terhitung sejak
pendirian Perseroan sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat
Hukum, dan (2) Aspek Hukum Penawaran Umum sesuai dengan: (a) ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (b) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat
Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan HKHPM Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 08 Agustus 2018 (selanjutnya disebut “Standar
Hukum”).

3.

Pemeriksaan Dari Segi Hukum telah dilakukan dan Laporan Pemeriksaan Hukum dibuat serta Pendapat
Hukum diberikan, dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Laporan
Pemeriksaan Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi
hukum yang lain.

4.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:

5.

(i)

Ketentuan peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia, yang menurut pendapat
kami berkaitan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, utamanya yang menyangkut Pasar Modal;dan

(ii)

Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun
dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan
adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan
dan/atau diperlihatkan kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum.

Dengan mengingat angka 2, 3 dan 4 di atas, Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami batasi pada pemeriksaan
atau penelitian dokumentasi atas, dan Laporan Pemeriksaan Hukum serta Pendapat Hukum ini hanya
memuat aspek-aspek hukum dari:
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I.

Pendirian Perseroan, berikut dengan perubahan-perubahannya, struktur permodalan dan pemilikan
serta mutasi pemilikan saham-saham dalam Perseroan pada 3 (tiga) tahun terakhir sebelum hingga
sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

II.

Kelengkapan perizinan dan persetujuan yang kami anggap penting dan pendaftaran yang dilakukan
sehubungan dengan kegiatan usaha pokok dari Perseroan.

III.

Pemilikan harta kekayaan Perseroan serta perlindungan asuransi atas harta kekayaan Perseroan, yang
kami anggap penting dan material.

IV. Pemenuhan kewajiban Perseroan untuk: (i) memperoleh nomor pokok wajib pajak dan mengajukan
Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan untuk tahun buku 2016, 2017 dan 2018 serta
beberapa bulan ditahun 2019, (ii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal dalam rangka melakukan
kegiatan usahanya, (iii) memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan, dan (iv)
memenuhi kewajiban hukum lain (bila ada) yang berlaku terhadap Perseroan sesuai dengan perizinan
usaha Perseroan.
V.

Perjanjian-perjanjian penting dan material antara Perseroan dengan pihak ketiga, atau dimana harta
kekayaan Perseroan, yang kami anggap penting dan material terikat.

VI. Tindakan-tindakan korporasi yang dilakukan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.
VII. Informasi mengenai perkara-perkara perdata, pidana, perburuhan dan pajak yang mungkin melibatkan
Perseroan di hadapan badan peradilan dimana Perseroan berkedudukan dan mempunyai kantor
operasional dan di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta kemungkinan keterlibatan
Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh
secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
VIII. Informasi mengenai: (i) pendaftaran penundaan kewajiban pembayaran utang yang mungkin dilakukan
oleh, atau pernyataan kepailitan yang mungkin dilakukan atas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan (ii) pembubaran atau
likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) pada badan peradilan di mana Perseroan bertempat kedudukan
dan/atau kantor operasional yang kami anggap penting dan material.
6.

Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran
Umum sehubungan dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat
Hukum terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) dan ketentuan-ketentuan
kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.

7.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana
disyaratkan dalam Standar Hukum, dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut ditentukan juga oleh
Perseroan dengan cara menyetujui pengungkapan kami atas informasi, data dan fakta yang menyangkut
Perseroan sebagaimana dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum.

8.

Walaupun angka 7 tersebut di atas menyatakan demikian, dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum
dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta memberikan Pendapat Hukum, kami tidak (i) memberikan
penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersil atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan
menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting
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dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersil atau finansial kekayaan
Perseroan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersil dan atas keuntungan dari
kedudukan (kekuatan) hukum Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau
mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat,
dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran
kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya, dan
pemenuhan kewajiban-kewajiban di luar aspek hukum dan kontraktual atau kewajiban lain Perseroan.
9.

Di dalam melakukan Pemeriksaan Dari Segi Hukum dan membuat Laporan Pemeriksaan Hukum serta
memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan
oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan menandatangani, Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat
Hukum, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh
staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami adopsi dan terapkan di dalam
menjalankan profesi hukum kami dan Standar Hukum yang berlaku terhadap kami.

10.

Pemeriksaan Dari Segi Hukum kami lakukan didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang
tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dan didasarkan juga pada pernyataanpernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang
terkait.

DOKUMEN – DOKUMEN YANG DIPERIKSA
Di dalam memberikan Pendapat Hukum, tanpa mengurangi pernyataan kami tentang dasar, ruang lingkup dan
pembatasan sebagaimana kami maksud dalam bagian DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN dari
Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, dan asumsi-asumsi kami sebagaimana kami maksud pada
bagian ASUMSI-ASUMSI Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, kami telah memeriksa, meneliti
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia utamanya yang menyangkut pasar modal,
serta dokumen-dokumen yang secara langsung menyangkut segi-segi hukum Perseroan dan Penawaran Umum,
baik asli maupun berupa fotokopi atau salinannya yang telah dinyatakan benar dan akurat oleh Perseroan yang
menyangkut :
1.

Anggaran Dasar Perseroan, serta perubahan-perubahannya sebagaimana diuraikan dalam, dan dilampirkan
pada Laporan Pemeriksaan Hukum dan lampiran-lampirannya yang merupakan dokumen publik.

2.

Perizinan yang diperoleh Perseroan, yang terdiri dari izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahanpengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia, dan pendaftaran-pendaftaran yang dilakukan oleh Perseroan, dalam hal ini termasuk OJK,
Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara One Single System, Badan
Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah daerah dan badan-badan serta
instansi-instansi pemerintah lainnya, sebagaimana tertuang pada Laporan Pemeriksaan Hukum beserta
dengan lampiran-lampirannya (selanjutnya disebut “Izin-izin”), dokumen-dokumen mana merupakan
dokumen publik.

3.

Harta kekayaan Perseroan yang kami anggap penting dan material sebagaimana dirinci dalam Laporan
Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampiran-lampirannya.

4.

Polis-polis asuransi yang kami anggap penting dan material sehubungan dengan penutupan atas resikoresiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaan Perseroan, sebagaimana dirinci dalam Laporan
Pemeriksaan Hukum beserta dengan lampirannya.
7

5.

Transaksi-transaksi dan perjanjian-perjanjian yang kami anggap penting dan material yang berhubungan
dengan kegiatan dan usaha pokok Perseroan, dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya atau harta
kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, termasuk perjanjian-perjanjian yang
menyangkut kegiatan dan aktivitas usaha, dan perjanjian yang menyangkut fasilitas pembiayaan/kredit yang
diterima oleh Perseroan, serta perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Perseroan dengan para pihak
berafiliasi (selanjutnya disebut “Perjanjian-perjanjian”), sebagaimana dirinci dalam Laporan Pemeriksaan
Hukum beserta dengan lampirannya.

6.

Dokumen-dokumen korporasi Perseroan, yang disyaratkan Anggaran Dasar untuk melaksanakan Penawaran
Umum Perseroan.

7.

Laporan Keuangan Tanggal 31 Desember 2018, 2017, Dan 2016 Serta Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir
Pada Tanggal Tersebut Dan Laporan Auditor Independen, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik
KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan, Laporan Auditor Independen (selanjutnya disebut
“Laporan Keuangan”).

8.

Perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan Penawaran Umum termasuk:
(i)
(ii)
(iii)

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek;dan
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

9.

Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum yang akan diajukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana
Emisi Efek kepada OJK dan dokumen-dokumen penting lainnya yang menurut kami erat kaitannya dengan
Penawaran Umum berikut dengan lampiran-lampirannya.

10.

Pemenuhan kewajiban-kewajiban formal Perseroan di bidang hukum perburuhan dan perpajakan yang
berlaku di Indonesia.

11.

Dokumen-dokumen lain yang kami anggap penting dan material untuk diperiksa sehubungan dengan
Penawaran Umum.

Semua dokumen yang menjadi dasar Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum, baik berupa asli, fotokopi
atau salinan lainnya atau pernyataan tertulis Perseroan dan/atau pihak lain dan lampiran-lampiran serta dokumendokumen lain yang diserahkan bersama Laporan Pemeriksaan Hukum merupakan bagian integral dan tidak
terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Hukum dan Pendapat Hukum.
ASUMSI - ASUMSI
Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:
1.

Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau
pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang
diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan
kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.

2.

Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keteranganketerangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami
untuk tujuan Pemeriksaan Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai
dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat
Hukum.
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3.

Kami juga secara terpisah dan mandiri, dan atas diskresi kami sendiri, sepanjang dimungkinkan oleh
ketentuan dan praktek hukum yang berlaku, sepanjang yang mungkin kami lakukan sebagai konsultan hukum
yang independen, telah melakukan pemeriksaan dan meminta langsung kepada pihak ketiga yang kami
anggap relevan, informasi, keterangan, fakta, pernyataan, pemeriksaan dan penegasan tertentu, baik lisan
maupun tertulis, sehubungan dengan beberapa aspek hukum yang menurut pendapat kami penting dan
berhubungan erat dengan Pemeriksaan Dari Segi Hukum, dan untuk maksud pemberian Pendapat Hukum
kami telah mengasumsikan kebenaran, kelengkapan dan ketepatan atau akurasi dari data, fakta dan
informasi, keterangan, persyaratan, pemeriksaan, dan penegasan yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut
sampai dengan tanggal Pendapat Hukum.

Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum dan/atau Laporan Pemeriksaan Hukum dapat
terpengaruh bilamana asumsi-asumsi tersebut diatas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan
kenyataannya.
Dengan mendasarkan pada Laporan Pemeriksaan Hukum, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Pendapat Hukum ini, serta dengan tetap memperhatikan dasar, ruang lingkup dan pembatasan serta asumsi-asumsi
di atas, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum ini, sebagai pengganti dari Pendapat Hukum kami atas
Perseroan Nomor: 049/IC-LTR/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019.
PENDAPAT HUKUM
Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut di atas dan atas dasar data, informasi-informasi, faktafakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh
Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum dan atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut
di atas serta dengan menunjuk Laporan Pemeriksaan Hukum, dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami
sebagai berikut:
1.

Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta
Selatan, serta dapat memiliki atau membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di
luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat
Dewan Komisaris.

2.

Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Scan Nusantara, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 65
tanggal 27 September 2004, yang dibuat di hadapan Sugito Tedjamulja, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana
telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-28995 HT.01.01.TH.2004
tanggal 30 November 2004 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran
Perusahaan Jakarta Selatan dengan Nomor: 135/BH.09.03/I/2005 tanggal 14 Januari 2005, serta telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 11 tanggal 08 Februari 2005, Tambahan Berita
Negara Nomor: 1308/2005.
Pada tanggal 11 Januari 2018 Perseroan melakukan perubahan nama Perseroan, semula “PT Scan
Nusantara” menjadi “PT Envy Technologies Indonesia”, yaitu berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham Nomor: 02 tanggal 11 Januari 2018, yang dibuat di hadapan Esther Jolanda,
S.H., M.Kn., sebagai pengganti Darwin Zainuddin, S.H., Notaris di Jakarta Utara, akta mana telah mendapat
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan
Nomor: AHU-0000783.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0004722.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018, serta telah dicatat dalam
Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan
Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0017727 tanggal 16 Januari 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU0004722.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018.
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3.

Anggaran Dasar Perseroan telah diubah beberapa kali, terakhir dalam rangka Penawaran Umum telah diubah
dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor : 91 tanggal 22 Maret 2019, yang dibuat
di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU0016297.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor:
AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019, serta telah dicatat dalam Database Sisminbakum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.030166955 tanggal 25 Maret 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 25 Maret 2019.
Akta Pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun terhadap pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia untuk beberapa perubahan anggaran dasar, saat ini masih dalam proses
pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Sejak berlakunya UUPT kewenangan
untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia berada pada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan demikian tidak ada konsekuensi hukum atas
belum diumumkannya perubahan atas akta-akta Perseroan tersebut, mengingat dalam UUPT tidak
menyebutkan konsekuensi hukum atas tidak dilakukannya pengumuman atas perubahan anggaran dasar
Perseroan.
Anggaran Dasar Perseroan telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dkalam
Peraturan OJK (d/h Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (“Bapepam & LK)), khususnya
Peraturan Nomor: IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik dan telah memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan OJK Nomor : 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka dan
Peraturan OJK Nomor : 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik. Selain itu Anggaran Dasar Perseroan juga telah memuat ketentuan tentang Penitipan Kolektif
sebagaimana diatur dalam Pasal 56-62 Bagian Kedua Bab VII UUPM.

4.

Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan-kegiatan dan aktivitas-aktivitas usaha yang dijalankan
sesuai dengan izin-izin yang telah diperolehnya. Perseroan telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan
untuk dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usahanya, karenanya saat ini sudah tidak
terdapat izin-izin dari instansi lain yang belum dimiliki oleh Perseroan. Maksud dan tujuan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang bidang jasa
dan perdagangan.
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama
sebagai berikut:
-

Aktivitas Pemrograman Komputer seperti kegiatan keahlian di bidang teknologi informasi, seperti
penulisan, modifikasi, pengujian dan penyediaan pendukung perangkat lunak, mencakup konsultasi
yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman, analisis kebutuhan pengguna komputer
dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan
pemecahan masalah tersebut, penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer,
perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat
dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak
aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, penyesuaian perangkat lunak,
misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam
lingkungan sistem informasi klien, pengembangan aplikasi yang meliputi konsultasi, analisis dan
pemograman aplikasi.
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-

Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer mencakup penyiapan dan
perencanaan system informasi dan pengembangannya, pengembangan program perangkat lunak
software, menyediakan perangkat keras dan peripheralnya dan parel kontrol, konsultasi tentang tipe
dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti
lunak, perencanaan dan perancangan system komputer yang mengintegrasikan perangkat keras,
piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer, menyediakan komponen system perangkat keras
dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh
pihak ketiga atau vendor, menginstal system dan melatih serta mendukung pengguna system,
penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data
di tempat klien, dan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau
penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

-

Aktivitas Pengolahan Data, Hosting mencakup pengolahan dan tabulasi semua jenis data, penyediaan
infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari hosting, seperti
web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting, termasuk di sini penyimpanan Cloud Computing.

-

Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer lainnya mencakup pemulihan kerusakan komputer,
instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak dan kegiatan manajemen
insiden dan digital forensik.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
-

Penerbitan piranti lunak (software).

Adapun pengertian teknologi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana didukung oleh
Surat Pernyataan Perseroan tanggal 06 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Istilah
Perangkat Lunak

Definisi
Perangkat lunak atau peranti lunak (bahasa Inggris: software) adalah
istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital,
termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi
yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian
sistem komputer yang tidak berwujud.
Perangkat Keras
Perangkat keras komputer (bahasa Inggris: hardware atau disingkat HW)
adalah semua bagian fisik komputer, dan dibedakan dengan data yang
berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan
dengan perangkat lunak (software) yang menyediakan instruksi untuk
perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
Penulisan
Kode Penulisan kode komputer merupakan suatu proses iteratif penulisan dan
Komputer
penyuntingan kode sumber sehingga membentuk sebuah program.
Penyuntingan kode sumber meliputi proses pengetesan, analisis,
pembetulan kesalahan, pengoptimasian algoritme, normalisasi kode.
Piranti Lunak Sistem
Piranti Lunak Sistem atau Perangkat lunak sistem adalah suatu istilah
generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak komputer yang
mengatur dan mengontrol perangkat keras sehingga perangkat lunak
aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari
sistem komputer.
Aplikasi
Sebuah aplikasi atau program adalah perangkat lunak yang digunakan
untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas yang spesifik. Aplikasi yang
digunakan pada komputer desktop atau laptop biasanya disebut aplikasi
desktop, sedangkan aplikasi yang digunakan pada perangkat mobile
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No.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

Istilah

Definisi
yang disebut aplikasi mobile.
Basis data
Basis Data atau Pangkalan Data (bahasa Inggris: database) adalah
kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik
sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk
memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Software
Software (Bahasa Inggris) atau Perangkat lunak atau peranti lunak
adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara
digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai
informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain,
bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
Peripheral
Perifer atau sekeliling.
Panel Kontrol
Tampilan visual pada layer komputer untuk mengendalikan komputer.
Hosting
Hosting (disebut juga Web Hosting / sewa hosting) adalah penyewaan
tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah
website dan sehingga dapat diakses lewat Internet. Data disini dapat
berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan database.
Web-hosting
Web Hosting / sewa hosting adalah penyewaan tempat untuk
menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan
sehingga dapat diakses lewat Internet. Data disini dapat berupa file,
gambar, email, aplikasi/program/script dan database.
Streaming
Konten yang disiarkan langsung melalui media internet.
Cloud Computing
Cloud Computing (Bahasa Inggris) atau Komputasi awan adalah
teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan
aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (login).
Instalasi
Instalasi adalah pemasangan perangkat lunak pada sistem komputer.
Sedangkan Instalasi Sistem Operasi adalah pemasangan sistem operasi
pada sistem komputer. Sistem operasi akan dipasang terlebih dahulu
dibanding perangkat lunak yang lain. Perangkat lunak yang lain baru bisa
dijalankan setelah sistem operasi terinstal dengan benar.
Digital Forensics
Digital Forensics (Bahasa Inggris) atau Forensik Digital (juga dikenal
sebagai ilmu forensik digital) adalah salah satu cabang ilmu forensik,
terutama untuk penyelidikan dan penemuan konten perangkat digital, dan
seringkali dikaitkan dengan kejahatan komputer.
One Solution Suite Perangkat lunak berupa sekumpulan aplikasi bisnis yang menyediakan
Software
integrasi informasi dan proses, fungsionalitas untuk industri yang spesifik,
skalabilitas tak terbatas, dan kolaborasi yang mudah melalui internet
yang dibuat oleh satu perusahaan.
3rd Party license
Lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik
lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin
sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten kedalam sebuah lisensi.
Lisensi atas hak intelektual biasanya memiliki beberapa pasal/bagian
didalamnya, antara lain syarat dan ketentuan (term and condition),
wilayah (territory), pembaruan (renewal) dan syarat-syarat lain yang
ditentukan oleh pemilik lisensi.
Islamic Core Banking
Islamic Core Banking adalah system perbankan Islam/Syariah digital
yang menyimpan data nasabah dan rekening mereka serta semua
transaksi perbankan Islam/Syariah yang dimulai sejak nasabah membuka
rekening di bank sampai menutupnya.
E-Money
E-Money atau Uang Elektronik Uang elektronik (atau uang digital) adalah
uang yang digunakan dalam transaksi Internet dengan cara elektronik.
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No.

Istilah

20.

Remittance ATM
Protocol Support

21.

Interfaces

22.

Screen Design Module

23.
24.

Android Base
Clinical Engineering
Service

25.

Managed Security
Service Provider

Definisi
Biasanya, transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer
(seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital).
Protokol pendukung perangkat lunak ATM (Bahasa Inggris Automatic
Teller Machine) atau Anjungan Tunai Mandiri untuk melakukan
Remittance (Bahasa Inggris) atau Transfer dana merupakan kegiatan
yang bertujuan memindahkan sejumlah dana yang berasal dari pengirim
kepada penerima dengan memanfaatkan jasa penyelenggara berupa
lembaga bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Transfer dana
dilakukan dari antar individu maupun perusahan.
Interface (Bahasa Inggris) atau Antarmuka adalah salah satu layanan
yang disediakan sistem operasi sebagai sarana interaksi antara
pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem
operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna.
Screen Design Module (Bahasa Inggris) atau Modul Desain Layar adalah
adalah modul (bagian dari) desain tampilan layar suatu perangkat keras
computer.
Komputasi dengan menggunakan sistem operasi Android.
Clinical Engineering Service (Bahasa Inggris) atau Jasa Rekayasa Klinis
adalah spesialisasi dalam rekayasa biomedis HTM (Bahasa Inggris
Healthcare Technology Management) atau Manajemen Perawatan
Kesehatan yang bertanggung jawab terutama untuk menerapkan dan
menerapkan teknologi medis untuk mengoptimalkan pemberian layanan
kesehatan.
MSSP (Bahasa Inggris Managed Security Service Provider) atau
Penyedia Layanan Keamanan Terkelola menyediakan pemantauan dan
pengelolaan perangkat dan sistem keamanan yang dialihdayakan.
Layanan umum termasuk firewall yang dikelola, deteksi intrusi, jaringan
pribadi virtual, pemindaian kerentanan, dan layanan anti-viral. MSSP
menggunakan pusat operasi keamanan ketersediaan tinggi (baik dari
fasilitas mereka sendiri atau dari penyedia pusat data lainnya) untuk
menyediakan layanan 24/7 yang dirancang untuk mengurangi jumlah
personel keamanan operasional yang perlu dipekerjakan, dilatih, dan
dipertahankan oleh perusahaan untuk mempertahankan keamanan yang
dapat diterima. sikap.

Maksud dan tujuan Perseroan tersebut, telah sesuai dengan Kualifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia.
Perseroan dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Terhadap kegiatan usaha lainnya yang diterima oleh Perseroan, selain dari kegiatan usaha
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Perseroan, sepanjang Perseroan tidak
melaksanakan kegiatan usaha tersebut, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran
Dasar Perseroan.
Perseroan tidak memiliki hambatan dan/atau pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang
saham sebagaimana ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas jenis
kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 44 Tahun 2016
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tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Penanaman Modal, tidak terdapat pembatasan atas kepemilikan asing untuk investasi tidak langsung
melalui pasar modal dalam negeri pada bidang usaha Perseroan, selain itu Perseroan tidak memiliki
kewajiban untuk mendapatkan suatu perizinan/persetujuan/ pemberitahuan dalam rangka Penawaran Umum
sahamnya dari/kepada instansi pemerintah yang berwenang.
5.

Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur permodalan Perseroan berdasarkan dengan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat Nomor: 33 tanggal 26 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di
Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0015193.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018 dan telah
didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0097285.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018, serta
telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sesuai dengan (i) Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0226306 tanggal 26 Juli 2018 perihal Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU0097285.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018; dan dan (ii) Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0226307 tanggal
26 Juli 201 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan Nomor: AHU-0097285.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 26 Juli 2018, adalah sebagai berikut:
Modal Dasar

:

Rp. 480.000.000.000 (empat ratus delapan puluh miliar Rupiah) yang terdiri
dari 4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta) saham, dengan nilai
nominal masing-masing saham sebesar Rp. 100 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan dan :
Modal Disetor

Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar Rupiah) yang terdiri dari
1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta) saham.

Adapun susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang
Saham Nomor: 56 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta, akta mana telah dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Nomor: AHU-AH.01.03-0153942 tanggal 18 Maret 2019 perihal
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor:
AHU-0044915.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019, adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp. 100,- per saham
Keterangan
Modal Dasar
Pemegang Saham
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
PT Envy Manajemen Konsultansi
Jonathan Tan Kwan Nyan
Hazmi Bin Hussain
Total
Saham Dalam Portepel

4.800.000.000

Nilai Nominal
(Rp.)
480.000.000.000

13.791.780
459.000.000
720.000.000
7.208.220
1.200.000.000
3.600.000.000

1.379.178.000
45.900.000.000
72.000.000.000
720.822.000
120.000.000.000
360.000.000.000

Jumlah Saham

Prosentase (%)

1.15
38.25
60.00
0.60
100,00

Struktur permodalan dan peralihan saham serta susunan para pemegang saham Perseroan pada 3 (tiga)
tahun terakhir hingga sampai dengan tanggal Pendapat Segi Hukum ini terkait dengan struktur permodalan
dari modal dasar, modal ditempatkan dan/atau disetor Perseroan dan perubahan kepemilikan saham adalah
benar dan sah serta berkesinambungan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh ketentuan hukum yang
berlaku serta telah sah sesuai dengan anggaran dasar Perseroan. Seluruh modal yang ditempatkan dan
diambil bagian tersebut telah disetor secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan.
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Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan
tertanggal 01 April 2019, sehubungan dengan riwayat pendirian, keabsahan kepemilikan saham para
pemegang saham terdahulu sebagaimana ternyata dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum adalah
benar dan sah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan/atau
tuntutan atau saksi mengenai permodalan, keabsahan kepemilikan saham para pemegang saham yang
menyebabkan Perseroan wajib membayar suatu ganti kerugian yang timbul akibat sehubungan dengan
penyetoran modal, perubahan sturktur permodalan dan perubahan susunan kepemilikan saham, maka segala
kerugian yang mungkin timbul tersebut akan menjadi tanggung jawab dan ditanggung oleh pemegang saham
Perseroan saat ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan Jaminan Jonathan Tan Kwan Nyan
selaku pemegang saham utama Perseroan tertanggal 01 April 2019.
Sehubungan dengan adanya pengeluaran saham baru yang berasal dari portopel dalam jangka waktu 6
(enam) bulan maupun yang telah diperoleh di luar jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian
pernyataan pendaftaran, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 33 tanggal 26 Juli 2018,
yang dibuat di hadapan Bliamto Silitonga, S.H., Notaris di Jakarta jo Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler
Pemegang Saham Nomor: 56 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn.,
Notaris di Jakarta, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 25/POJK.04/2017 tentang
Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, maka setiap pihak yang memperoleh
saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan dibawah harga
Penawaran Umum Persana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan maupun yang telah diperoleh di luar
jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK (d/h Bapepam &
LK) dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai
dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, dalam hal ini adalah i) Mohd
Sopiyan Bin Mohd Rashdi; ii) PT Envy Manajemen Konsultansi; iii) Jonathan Tan Kwan Nyan;dan iv) Hazmi
Bin Hussain.
Bahwa sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Jonathan Tan Kwan Nyan saat ini memiliki 60% (enam
puluh persen) saham dalam Perseroan, Jonathan Tan Kwan Nyan merupakan pengendali Perseroan
(ultimate shareholder), sebagaimana disebutkan dalam Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan
pada tanggal 01 April 2019.
Sehubungan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum, yakni PT Envy Manajemen Konsultansi
(“EMK”), i) pada saat pendirian telah sah dan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan sesuai dengan
Anggaran Dasar EMK; ii) bahwa kegiatan usaha EMK adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan,
jasa, pembangunan, perindustrian, pertanian, percetakan, perbengkelan dan pengangkutan darat dan dalam
menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar EMK dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; iii) EMK telah memiliki
izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan dalam menjalankan kegiatan
usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin
pokok dan penting tersebut masih berlaku.
Direksi Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk membuat Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UUPT.
6.

Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan dari para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang
sedang menjabat adalah sebagai berikut:
DIREKSI
Direktur Utama
Direktur
Direktur
Direktur

:
:
:
:

Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
Azmel Helmi Bin Hamzah
Mohammad Za Ed Bin Ramli
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Direktur
Direktur
Direktur Independen

:
:
:

Mahendra, Master Of Science
Ayu Perwitasari
Lesmono Widodo

DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

:
:
:
:
:

Imron Hamzah
Jonathan Tan Kwan Nyan
Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
Anis Baridwan
Piter

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah diangkat berdasarkan Akta Pernyataan
Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Nomor: 56 tanggal 15 Maret 2019, yang dibuat di hadapan Leolin
Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut menjabat untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun ke depan yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang
diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 105
UUPT.
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut telah sah dilakukan sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan serta telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Direktur Independen Perseroan adalah dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan Bursa Efek Indonesia
Nomor: I-A, butir III.6. Bahwa Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2017, yang diadakan pada hari Jum’at, tanggal 16
November 2018, dan terhadap RUPS Tahunan tersebut telah dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor : 66 tanggal 16 November 2018, yang dibuat dihadapan
Leolin Jayayanti, H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang mana bunyi keputusan RUPS Tahunan tersebut adalah
sebagai berikut :
a.
b.

c.

Menyetujui Pemberian dispensasi atas keterlambatan Direksi Perseroan dalam menyelenggarakan
RUPS Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016,
dan 31 Desember 2017.
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Pertanggungjawaban Direksi serta Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris termasuk pengesahan Laporan Keuangan yang memuat Neraca dan
Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31
Desember 2016, dan 31 Desember 2017, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, dan 31
Desember 2017.
Memutuskan dan menyetujui untuk tidak membagikan keuntungan/deviden untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2017, kepada para
pemegang saham karena sesuai dengan laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2017, tidak dicatatkan adanya
keuntungan/deviden yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2015, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2017.
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Menunjuk pada agenda RUPS Tahunan pada huruf a dan b tersebut diatas, maka dengan telah diberikannya
dispensasi dan pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
oleh para pemegang saham kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2015, 31 Desember 2016, dan 31 Desember 2017, karenanya pemenuhan kewajiban pelaksanaan RUPS
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, dan 31
Desember 2017 telah dilakukan oleh Direksi pada tanggal 16 November 2018 dan terhadap hal tersebut
Direksi telah diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) oleh para pemegang
saham.
Komite Audit
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2019, Perseroan telah membentuk Komite
Audit dengan masa jabatan selama untuk 3 (tiga) tahun, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.
55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu sebagai
berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

:
:
:

Drs. Anis Baridwan, MBA
Didit Lasmono
Tarkosunaryo SE

Sekretaris Perusahaan
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi
Perseroan No. B.011/SKD-SP/DIR-ET/IV/2019 tanggal 01 April 2019, Peresroan telah menunjuk Ni Wayan
Sukawidiani Resi, sebagai Seketaris Perusahaan (Corporate Secretary) dengan masa jabatan selama 1 (satu)
tahun, dan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Seketaris Perusahaan Emiten
atau Perusahaan Publik (“Peraturan OJK No. 35”). Bahwa Seketaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35 dan dalam
menjalankan jabatannya tidak merangkap jabatan apapun di Emiten atau Perusahaan Publik lain.
Unit Audit Internal
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Direksi No.
B.010/SKD/IAU/DIR-ET/IV/2019 tanggal 22 Maret 2019, Perseroan telah mengangkat Imaldy Trinanda
sebagai Kepala Unit Audit Internal dengan masa jabatan salama 1 (satu) tahun, dan telah sesuai dengan
ketentuan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
Piagam Unit Audit Internal (Peraturan OJK No. 56’) serta Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit
Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan Peraturan OJK No. 56.
Komite Nominasi dan Remunerasi
Berdasarkan Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum dan didukung dengan Surat Keputusan Sirkuler Dewan
Komisaris Pengganti Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Maret 2019, Perseroan telah membentuk Komite
Nominasi dan Remunesi dan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor:
34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi atau Perusahaan Publik dengan masa jabatan
selama 3 (tiga) tahun dengan susunan anggota sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota
Anggota

:
:
:
:

Imron Hamzah
Piter
Suhartono
Ayu Perwitasari
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7.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan untuk
dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usahanya, karenanya saat ini sudah tidak terdapat izinizin dari instansi lain yang belum dimiliki oleh Perseroan.

8.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan, (i) kecuali
karyawan dalam masa percobaan, Perseroan telah mengikut-sertakan karyawan-karyawannya dalam
program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan; (ii) telah melakukan pelaporan terhadap
ketenagakerjaan (WLKT) sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib
Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; (iii) Perseroan telah membuat peraturan perusahaan yang memuat
persyaratan kerja dan hubungan perburuhan yang wajar antara Perseroan dengan para karyawan Perseroan;
(iv) Perseroan telah memenuhi persyaratan pembayaran upah minimum sektoral tahun 2019 yang berlaku
untuk daerah Jakarta di mana Perseroan berkedudukan hukum; dan (v) terkait tenaga kerja asing Perseroan,
kecuali pengurusan Izin Tinggal Terbatas untuk tenaga kerja asing bernama Abdul Aziz Bin Mohd Yusof yang
saat ini masih dalam proses pengurusan, Perseroan telah memiliki perizinan terkait dengan penggunaan
Tenaga Kerja Asing, serta Direktur dan Komisaris Perseroan lainnya telah memiliki perizinan terkait dengan
statusnya sebagai Warga Negara Asing sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan perizinan tenaga kerja asing tersebut masih berlaku efektif.

9.

Perseroan telah memenuhi ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang pasar modal yang berlaku di dalam melakukan Penawaran Umum.

10.

Pemilikan dan/atau penguasaan Perseroan atas harta kekayaan berupa bangunan, kendaraan bermotor, hak
kekayaan intelektual (selanjutnya disebut sebagai “Harta Kekayaan”) telah dilindungi oleh dokumen
pemilikan dan/ atau dokumen penguasan yang sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan kelaziman yang berlaku wajar. Harta
Kekayaan Perseroan tersebut yang dapat diasuransikan, telah dilindungi oleh asuransi untuk resiko-resiko
yang penting yang jangka waktunya masih berlaku. Bahwa harta kekayaan Perseroan tersebut saat ini tidak
sedang dijaminkan, tidak dalam keadaan sengketa, tuntutan, dan/atau tidak akan ada pihak yang menyatakan
turut berhak atas harta kekayaan yang dimiliki Perseroan .
Selain itu, Perseroan saat ini sedang dalam proses pendaftaran atas Kekayaan Intelektual sebagaimana
dimaksud dalam Laporan Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU Merek”), hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar
adalah setelah permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, proses pengumuman dan proses
pemeriksaan subtantif serta mendapatkan persetujuan Menkumham untuk diterbitkan sertifikat. Apabila merek
sudah terdaftar, maka perlindungan hukum atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan yang telah memenuhi persyaratan minimun (Pasal 35
UU Merek).

11.

Sesuai dengan kententuan hukum dan pasar modal yang berlaku dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
a. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 116 tanggal 29 Maret 2019 yang telah diubah
terakhir dengan Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perseroan Nomor: 79
tanggal 24 Juni 2019,yang keduanya dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta
b. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 115 tanggal 29 Maret
2019 yang telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisis Efek Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan Nomor: 78 tanggal 24 Juni 2019, yang keduanya dibuat dihadapan
Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan a) PT Erdhika Elit Sekuritas, b)
PT Corpus Sekuritas Indonesia, c) PT Evergreen Sekuritas Indonesia, d) PT Jasa Utama Capital, e) PT
Inti Fikasa Sekuritas, f) PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk, g) PT Panin Sekuritas Tbk, h) PT Phillip
Sekuritas Indonesia, i) PT Profindo Sekuritas Indonesia, j) PT Shinhan Sekuritas Indonesia dan k) PT
Victoria Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “Sindikasi Penjamin”)
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c. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Di KSEI No. SP-038/SHM/KSEI/0419 tanggal 30 April 2018,
yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham tersebut
adalah sah dan mengikat Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12.

Bahwa Perseroan telah memperoleh Surat dari PT Bursa Efek Indonesia No. S-03005/BEI.PPI/05-2019
tanggal 29 Mei 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Envy Technologies
Indonesia Tbk.

13.

Perseroan berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian dalam rangka
melakukan kegiatan usahanya, termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan maupun surat pesanan
pembelian (Purchase Order) yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan pihak ketiga. Pembuatan setiap
dari perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan maupun surat pesanan
pembelian (Purchase Order) tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang
berlaku terhadap Perseroan dan setiap dari perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan
pekerjaan maupun surat pesanan pembelian (Purchase Order) yang lain dimana Perseroan menjadi pihak di
dalamnya dan/atau harta kekayaan Perseroan yang penting dan material terikat, serta Anggaran Dasar
Perseroan, dan karenanya perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan maupun
surat pesanan pembelian (Purchase Order) adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya, serta pada
tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah jatuh tempo
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian sub kontraktor maupun
surat pesanan pembelian (Purchase Order), dan tidak telah terjadi suatu pelanggaran atau cidera janji atas
perjanjian-perjanjian termasuk perjanjian-perjanjian pengalihan pekerjaan maupun surat pesanan pembelian
(Purchase Order) yang timbul karena suatu pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya.
Penawaran Umum dan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang dilakukan oleh Perseroan
tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian dan/atau kesepakatan-kesepakatan dimana Perseroan
menjadi pihak di dalamnya termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian pembiayaan yang telah dilakukan oleh
Perseroan, dan Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan atau kewajiban-kewajiban dalam
perjanjian-perjanjian dan/atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Perseroan dengan pihak ketiga,
yang membatasi hak-hak pemegang saham publik, maupun yang memerlukan persetujuan/perijinan dalam
rangka penawaran umum sahamnya dari/kepada instansi pemerintah yang berwenang atau pihak lainnya.
Sehubungan dengan perjanjian Perseroan dengan PT Pillar Fintech Solusindo berdasakan Perjajian No. 100A/PKS/PFS-ETI/IV/2018 tertanggal 05 Maret 2018 sebagaimana telah diubah terakhir berdasarkan
Addendum No.010/Addendum/ENVY-Pillar/III/2019 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat dibawah tangan
dan bermaterai cukup, bahwa merujuk pada BAST II tertanggal 27 Desember 2018 dan Invoice No.
074/INV/ET-PFS/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018, mengingat batas waktu pemabayaran tersebut adalah
14 hari setelah invoice diterima. Bahwa sampai dengan saat ini kewajiban pembayaran pekerjaan tersebut,
PT Pillar Fintech Solusindo belum melunasi seluruh kewajiban pembayaran pekerjaan kepada Perseroan,
sesuai dengan komitmen yang disepakati oleh Perseroan dengan PT Pillar Fintech Solusindo dan didukung
dengan Surat dari PT Pillar Fintech Solusindo No. 10/DOC/PFS.ENVY/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019, PT
Piilar Fintech Solusindo akan melakukan pembayaran kewajiban pada tanggal 31 Juli 2019, bahwa terkait
dengan keterlambatan pembayaran tidak terdapat bunga.

14.

Perseroan, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan (i) tidak terlibat dalam gugatan ataupun
perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase, dan (ii)
tidak memiliki suatu kondisi/ keadaaan yang mungkin dapat berpotensi menjadi gugatan ataupun perkara baik
di dalam dan/atau di luar pengadilan yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia atau negara lain, baik
berupa perkara perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang
tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan badan-badan arbitrase lainnya, sengketa
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perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial
(PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sengketa hak
kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan, yang
mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kelangsungan usaha Perseroan
maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum yang saat ini sedang dilakukan
Perseroan.
15.

Perseroan tidak sedang terlibat (baik sebagai penggugat, tergugat, pemohan atau termohon dan dalam
kapasitas yang lainnya) dalam suatu perkara dan tidak memiliki suatu kondisi/ keadaan yang mungkin dapat
berpotensi menjadi perkara, (i) yang menyangkut kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan (ii) yang menyangkut
pembubaran atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan
dan kelangsungan usaha Perseroan maupun terhadap proses pernyataan pendaftaran Penawaran Umum
yang saat ini sedang dilakukan Perseroan.

16.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan yang didukung dengan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 01
April 2019, Perseroan sampai dengan saat ini, Perseroan sedang tidak menerima sanksi/ teguran dan/atau
pembatasan oleh instansi yang berwenang yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap
kelangsungan usaha Perseroan.

17.

Sehubungan dengan Saham Yang Ditawarkan, pemegang saham yang mengambil bagian saham-saham
yang ditawarkan dan telah efektif memperoleh bagian saham, akan memiliki hak-hak yang melekat pada
setiap saham sesuai dengan persentase kepemilikannya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1)
UUPT, dimana Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
a.
b.
c.

18.

Menghadiri dan mengeluarkan suara saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
Menerima pembayaraan dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;dan
Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sampai
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan kepada pemegang saham melalui Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK Nomor :
30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.
Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran
Umum, maka Perseroan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana
hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan perubahan
penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan
melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
Apabila penggunaan dana sebagaimana disebutkan di atas merupakan transaksi material dan/atau yang
mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan/atau Peraturan Nomor: IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi
dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan
sebagaimana disyaratkan dalam peraturan tersebut.

19.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum
ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
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20.

Aspek hukum yang dimuat dalam prospektus adalah benar dan sesuai dengan hasil pemeriksaan kami.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami berikan dan dibuat sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi
sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dan kami telah bersikap independen serta tidak memiliki benturan
kepentingan dengan Perseroan dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya serta bertanggung jawab atas pendapat
hukum yang diberikan.

Tembusan :
1. Yth. Kelapa Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
3. Yth. PT Bursa Efek Indonesia.
4. Yth. PT Erdhika Elit Sekuritas.
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Laporan Auditor Independen
Laporan No. 00754/2.1051/AU.1/05/0929-2/1/VI/2019
Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA (D.H PT SCAN NUSANTARA)
Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Envy Technologies Indonesia (d.h PT Scan Nusantara)
yang terdiri atas laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, serta laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas (defisiensi ekuitas) - neto,
dan laporan arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar
kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan yang lain.
Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan
Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut
sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang
dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas
dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung jawab auditor
Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut
berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan standar audit yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi
ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai
tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka
dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan
auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut,
auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan
kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal
entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas
penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan
suatu basis bagi opini audit kami.

Opini
Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material, posisi keuangan PT Envy Technologies Indonesia (d.h PT Scan Nusantara) tanggal
31 Desember 2018, 2017, dan 2016, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun-tahun
yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Hal lain
Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk disertakan dalam pernyataan pendaftaran sehubungan
dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT Envy Technologies Indonesia (d.h PT Scan
Nusantara), serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan digunakan untuk tujuan lain.
Sebelum ini kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00166/2.1051/AU.1/05/09292/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 dan No. 00631/2.1051/AU.1/05/0929-2/1/IV/2019 tanggal 9 Mei
2019 atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018,
2017, dan 2016. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum
Perdana Saham Perusahaan, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan Perusahaan untuk
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang disertai perubahan
maupun tambahan pengungkapan pada Catatan 28 atas laporan keuangan.

KOSASIH, NURDIYAMAN, MULYADI, TJAHJO & REKAN

Drs. Emanuel Handojo Pranadjaja, CA, CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0929
13 Juni 2019

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d.h PT SCAN NUSANTARA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017, Dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan

2018

2017

2016

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Uang muka dan beban dibayar
di muka

2c,2d,4,22
2d,5,22
2d,22

44.752.309.582
56.437.438.370
1.244.508.110

5.548.060.517
244.694.776
2.046.405.600

330.728.064
794.661.916
-

2e,6

38.916.139.200

2.049.189

76.673.604

141.350.395.262

7.841.210.082

1.202.063.584

1.500.000.000

-

-

27.131.826.939
82.775.563
581.996.800

819.986.950
289.351.446
86.236.400

1.160.874.261
253.276.064
86.236.400

29.296.599.302

1.195.574.796

1.500.386.725

170.646.994.564

9.036.784.878

2.702.450.309

Jumlah Aset Lancar

ASET TIDAK LANCAR
Uang muka investasi
Aset tetap - setelah dikurangi
akumulasi penyusutan
sebesar Rp3.833.007.428
pada tanggal 31 Desember
2018, Rp1.799.022.184
pada tanggal 31 Desember
2017, dan Rp1.679.490.117
pada tanggal 31 Desember
2016
Aset pajak tangguhan
Uang jaminan
Jumlah
JUMLAH ASET

7

2f,2g,8
12,17,18
2h,11d

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

1

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d.h PT SCAN NUSANTARA)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017, Dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan

2018

2017

2016

LIABILITAS DAN EKUITAS
(DEFISIENSI EKUITAS)
- NETO
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pajak
Utang pembiayaan jangka panjang
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun

2d,9,22
2d,22
2d,10,22
2h,11a

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778
9.874.689.594

6.491.276
26.393.520
993.103.774
642.760.610

14.385.867
54.150.500
186.452.280
337.202.859

2d,12,22

124.906.586

42.322.093

181.983.500

59.545.663.239

1.711.071.273

774.175.006

493.672.260
6.479.718.475
331.102.252

173.887.210
6.479.718.475
1.157.405.785

1.013.104.256

7.304.492.987

7.811.011.470

1.013.104.256

66.850.156.226

9.522.082.743

1.787.279.262

120.000.000.000
761.564.280
(16.964.725.942)

23.995.527.808
(24.480.825.673)

23.995.527.808
(23.080.356.761)

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Utang pembiayaan jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam
dalam waktu satu tahun
Utang lain-lain jangka panjang
Liabilitas imbalan kerja karyawan

2d,12,22
2d,13,21,22
2j,14,18

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang
JUMLAH LIABILITAS
EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS)
- NETO
Modal saham - nilai nominal
Rp100 per saham pada
tanggal 31 Desember 2018,
Rp9.188 per saham
pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016
Modal dasar - 4.800.000.000
lembar saham pada
tanggal 31 Desember 2018,
2.611.616 lembar saham
pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016
Modal ditempatkan dan
disetor penuh 1.200.000.000 lembar
saham pada tanggal
31 Desember 2018,
2.611.616 lembar saham
pada tanggal 31 Desember
2017 dan 2016
Tambahan modal disetor
Defisit

15

JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI
EKUITAS) - NETO

103.796.838.338

JUMLAH LIABILITAS DAN
EKUITAS (DEFISIENSI
EKUITAS) - NETO

170.646.994.564

(485.297.865)

9.036.784.878

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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915.171.047

2.702.450.309

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d.h PT SCAN NUSANTARA)
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2018

2017

2016

PENDAPATAN

2k,16,21

80.351.640.464

3.182.372.134

3.761.055.641

BEBAN POKOK PENDAPATAN

2k,17,21

64.396.731.930

1.845.708.508

1.086.802.326

15.954.908.534

1.336.663.626

2.674.253.315

11.117.730.678

4.783.009.238

3.864.226.388

4.837.177.856

(3.446.345.612)

3.169.069.625
1.158.987.032
(72.876.558)
(86.687.267)

4.278.781
2.990.539
(10.870.757)
2.045.498.163
(48.325.244)

(1.210.702)
1.249.762
(8.964.115)
457.893.709
3.926.497

9.005.670.688

(1.452.774.130)

(737.077.922 )

LABA KOTOR
Beban usaha

2k,8,14,18

LABA (RUGI) USAHA
Laba (rugi) selisih kurs - bersih
Pendapatan bunga
Beban bunga
Jasa catering - bersih
Lain-lain - bersih

2i

LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT
(BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN
MANFAAT (BEBAN) PAJAK
PENGHASILAN
Kini
Tangguhan

2h,11b
11c
11d

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN

40.132.841

125.669.715

(1.412.641.289)

(611.408.207)

969.946.426
(242.486.607)

16.229.836
(4.057.459)

118.950.808
(29.737.702)

7.516.099.731

(1.400.468.912)

(522.195.101 )

13,03

(540,91)

(322,40)

6.788.639.912

PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba rugi
pada periode berikutnya:
Imbalan kerja
Manfaat pajak penghasilan terkait
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF
LABA (RUGI) BERSIH PER
SAHAM DASAR

(2.252.941.500)
35.910.724

(1.189.973.073)

2m,19

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

3

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d.h PT SCAN NUSANTARA)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI EKUITAS) - NETO
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan
Saldo, 1 Januari 2016
Setoran modal

15

Rugi tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Saldo, 31 Desember 2016
Rugi tahun berjalan
Penghasilan komprehensif lain
Saldo 31 Desember 2017
Setoran modal

Tambahan Modal Disetor

Total Ekuitas (Defisiensi
Ekuitas) - Neto

Defisit

12.730.892.800

11.264.635.008

11.264.635.008

(11.264.635.008)

-

-

(22.558.161.660 )
(611.408.207)

-

-

23.995.527.808

-

(23.080.356.761)

89.213.106

-

-

(1.412.641.289)

-

-

23.995.527.808

-

12.172.377
(24.480.825.673)

1.437.366.148
(611.408.207)
89.213.106
915.171.047
(1.412.641.289)
12.172.377
(485.297.865)

96.004.472.192

-

-

Tambahan modal disetor

-

761.564.280

-

761.564.280

Laba tahun berjalan

-

-

6.788.639.912

6.788.639.912

Penghasilan komprehensif lain
Saldo 31 Desember 2018

15

Modal Saham Ditempatkan dan
Disetor Penuh

96.004.472.192

-

-

727.459.819

727.459.819

120.000.000.000

761.564.280

(16.964.725.942)

103.796.838.338

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d.h PT SCAN NUSANTARA)
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2018

2017

2016

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan kas dari pelanggan
Pembayaran kepada pemasok
Pembayaran kepada karyawan
Pembayaran pajak penghasilan
Kegiatan operasional lainnya

31.491.470.929
(68.022.233.377)
(3.904.705.532)
12.317.136.263

3.735.528.600
(969.291.044)
(4.195.177.211)
(8.790.920)
356.337.840

3.381.749.030
(795.704.097)
(2.868.725.340)
173.246.105

Kas Neto Digunakan Untuk
Aktivitas Operasi

(28.118.331.717)

(1.081.392.735)

(109.434.302)

(27.641.236.604)
(1.500.000.000)
-

(300.794.090)
315.000.000

(53.174.569)
-

(29.141.236.604)

14.205.910

(53.174.569)

96.004.472.192
761.564.280
(302.219.086)

(195.199.197)

ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS
INVESTASI
Perolehan aset tetap
Uang muka investasi
Penjualan aset tetap

8,24
7
8

Kas Neto Diperoleh Dari
(Digunakan Untuk)
Aktivitas Investasi
ARUS KAS DARI AKTIVITAS
PENDANAAN
Setoran modal
Tambahan modal disetor
Pembayaran utang pembiayaan
Penerimaan utang lain-lain
jangka panjang

15

13

-

-

6.479.718.475

-

Kas Neto Diperoleh Dari
Aktivitas Pendanaan

96.463.817.386

6.284.519.278

-

KENAIKAN (PENURUNAN)
NETO KAS DAN SETARA KAS

39.204.249.065

5.217.332.453

(162.608.871)

KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN

5.548.060.517

330.728.064

493.336.935

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

44.752.309.582

5.548.060.517

330.728.064

Catatan atas Laporan Keuangan terlampir merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d/h PT SCAN NUSANTARA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM
a.

Pendirian dan Informasi Umum
PT Envy Technologies Indonesia ("Perusahaan") didirikan pada mulanya dengan nama PT Scan
Nusantara didirikan di Indonesia berdasarkan akta notaris Sugito Tedjamulja, S.,H., No. 65 tanggal
27 September 2004. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia
dalam Surat Keputusan No. C-28995 HT.01.01.TH.2004 tanggal 30 November 2004, dan telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, Tambahan No. 1308 tanggal 8 Februari
2005. Nama Perusahaan berubah dari PT Scan Nusantara menjadi PT Envy Technologies Indonesia
berdasarkan Akta Notaris Darwin Zainuddin, S.H., No. 2, tanggal 11 Januari 2018. Perubahan
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0000783.AH.01.02.TAHUN 2018, tanggal 16 Januari
2018. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta
Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., No. 8 tanggal 3 Oktober 2018, mengenai perubahan Anggaran
Dasar dalam rangka Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. Perubahan
tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0020623.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 4 Oktober
2018.
Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha adalah dalam
bidang jasa dan perdagangan. Kegiatan usaha utama Perusahaan adalah jasa penyimpanan dan
perencanaan sistem informasi serta pengembangan program perangkat lunak.
Perusahaan berkedudukan di Menara Rajawali lt. 23, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Lot. #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha
secara komersial pada tahun 2004. Pemegang saham utama Perusahaan adalah Jonathan Tan
Kwan Nyan.

b.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan
Susunan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris utama
Komisaris
Komisaris independen
Komisaris independen

: Imron Hamzah
: Jonathan Tan Kwan Nyan
: Drs. Anis Baridwan, MBA
: Piter

Direksi
Direktur utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur independen

: Mohd. Sopiyan bin Mohd. Rashdi
: Mohammad Za Ed Bin Ramli
: Azmel Helmi Bin Hamzah
: Mahendra, M.Sc
: Lesmono Widodo

Susunan Komisaris dan Direktur Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah
sebagai berikut:
Komisaris

: Wijanarko

Direktur

: Mohd. Sopiyan bin Mohd. Rashdi
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PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d/h PT SCAN NUSANTARA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1. UMUM (lanjutan)
b.

Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)
Manajemen kunci adalah direksi dan dewan komisaris Perusahaan. Ruang lingkup direktur utama
mencakup bidang hukum, pemasaran dan operasional dan ruang lingkup direktur mencakup bidang
sumber daya manusia, keuangan dan akuntansi.
Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
Ketua

: Drs. Anis Baridwan, MBA

Anggota

: Tarkosunaryo S.E.
Didit Lasmono

Pada tanggal 4 Oktober 2018, berdasarkan “Surat Keputusan Direksi” No. B.021/SKDSP/DIRET/X/2018, Perusahaan mengangkat Ni Wayan Sukawidiani Resi sebagai Sekretaris Perusahaan.
Pada tanggal 4 Oktober 2018, berdasarkan “Surat Keputusan Direksi PT Envy Technologies
Indonesia Tbk (“Perseroan”)” No. B.020/SKD/DIR-ET/X/2018, Perusahaan mengangkat Irnaldy
Trinanda sebagai Ketua Internal Auditor.
Gaji dan tunjangan yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, secara keseluruhan masing-masing
berjumlah sebesar Rp2.037.935.446, Rp744.000.000 dan Rp744.000.000.
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, Perusahaan memiliki masing-masing 37, 25, dan
25 orang karyawan tetap (tidak diaudit).
c.

Penyelesaian Laporan Keuangan
Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan
pada tanggal 13 Juni 2019. Direksi Perusahaan yang menandatangani Surat Pernyataan Direksi
bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan
Sebelum tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan PSAK No. 1 (Revisi 2013), “Penyajian
Laporan Keuangan”.
Efektif tanggal 1 Januari 2017, Perusahaan menerapkan PSAK No. 1 (2015), “Penyajian Laporan
Keuangan” dan amandemen PSAK 1 (2015), “Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa
Pengungkapan”.
Penerapan Amandemen PSAK No. 1 (2015) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laporan
keuangan.
Amandemen ini, antara lain, memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas,
fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan
akuntansi signifikan.
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PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d/h PT SCAN NUSANTARA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
a.

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)
Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan adalah selaras dengan
kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kecuali bagi penerapan beberapa
PSAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan-catatan terkait atas laporan
keuangan, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif
tanggal 1 Januari 2018.
Sebelum tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan PSAK No. 2 (Revisi 2009), “Laporan
Arus Kas”.
Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 2 (2016),
“Laporan Arus Kas: Prakarsa Pengungkapan”.
Amandemen ini, mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan
pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari
aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.
Pengungkapan yang diisyaratkan Amandemen PSAK No. 2 (2016) diungkapkan pada Catatan 25
atas laporan keuangan.
Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun berdasarkan dasar akrual dengan
menggunakan konsep harga perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan
pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.
Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus
kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah, yang
merupakan mata uang fungsional Perusahaan.
Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia
mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen
untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan. Area
yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi
dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b.

Pengungkapan Pernyataan Kepatuhan
Laporan keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
keuangan di Indonesia yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mencakup Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang
dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK) dan
peraturan-peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengaturannya.
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(d/h PT SCAN NUSANTARA)
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Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
c.

Kas dan Setara Kas
Dalam laporan posisi keuangan, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka
yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang dari tanggal penempatan dan tidak
dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

d.

Instrumen Keuangan
Perusahaan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Penyajian”, PSAK
No. 55 (Revisi 2014), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, PSAK No. 60 (Revisi
2014), “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”. Penerapan standar tersebut tidak berdampak
material terhadap laporan keuangan.
Klasifikasi
i.

Aset keuangan
Aset keuangan dalam lingkup PSAK No.55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai (i) aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan
piutang, (iii) investasi dimiliki hingga jatuh tempo, (iv) atau aset keuangan tersedia untuk dijual,
mana yang sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat
pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, mengevaluasi kembali pengklasifikasian
aset tersebut pada setiap akhir tahun keuangan.
Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain
diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

ii.

Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 55 (Revisi 2014) dapat dikategorikan sebagai
(i) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (ii) liabilitas keuangan yang
diukur pada biaya perolehan diamortisasi, atau (iii) derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen
lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, mana yang sesuai. Perusahaan menentukan
klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.
Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus
dibayar, utang pembiayaan jangka panjang, dan utang lain-lain jangka panjang diklasifikasikan
sebagai liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan dan Pengukuran
i.

Aset keuangan
Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah, dalam hal investasi yang
tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara
langsung. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.
Pembelian atau penjualan aset keuangan yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun
waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian yang
lazim/reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Perusahaan berkomitmen untuk
membeli atau menjual aset tersebut.
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(d/h PT SCAN NUSANTARA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
d.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)
i.

Aset keuangan (lanjutan)
Pinjaman yang diberikan dan piutang
Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran
tetap atau telah ditentukan, yang tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Aset keuangan tersebut
dicatat sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga
efektif.
Keuntungan dan kerugian diakui sebagai laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan
piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses
amortisasi.

ii.

Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar, dan dalam hal liabilitas keuangan
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, termasuk biaya transaksi yang dapat
diatribusikan secara langsung.
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi
Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, selanjutnya setelah
pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif
kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan.

Saling Hapus atas Instrumen Keuangan
Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam laporan
posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling
hapus atas jumlah yang telah diakui dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan
terdapat intensi untuk menyelesaikan dengan menggunakan dasar neto, atau untuk merealisasikan
aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.
Nilai Wajar Instrumen Keuangan
Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang
terorganisasi, jika ada, ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau permintaan
(bid or ask prices) pada penutupan perdagangan pada akhir periode pelaporan.
Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan
menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang
dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (recent arm’s length
market transactions); penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama;
analisa arus kas yang didiskonto; atau model penilaian lain.
Bila nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif tidak dapat ditentukan
secara handal, aset keuangan tersebut diakui dan diukur pada nilai tercatatnya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
d.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Biaya Perolehan Diamortisasi atas Instrumen Keuangan
Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi
dengan penyisihan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih.
Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk
biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.
Penurunan Nilai Aset Keuangan
Setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif
bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan
atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan
hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu
atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan),
dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset
keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.
Penghentian Pengakuan
i. Aset keuangan
Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari
kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:
a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
b. Perusahaan mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset
keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa
penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan
(i) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset
keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh
risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer
pengendalian atas aset keuangan tersebut.
Ketika Perusahaan telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah
menandatangani kesepakatan pelepasan (pass through arrangement), dan secara substansial
tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, maupun
mentransfer pengendalian atas aset, aset tersebut diakui sejauh keterlibatan berkelanjutan
Perusahaan terhadap aset keuangan tersebut.
Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur
sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat aset dan jumlah maksimal dari pembayaran yang
diterima yang mungkin harus dibayar kembali.
Dalam hal ini, Perusahaan juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas
terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dimiliki
Perusahaan.
Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara
nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk setiap aset baru yang
diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang harus ditanggung; dan (ii) setiap keuntungan atau
kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas harus diakui pada laporan
laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
d.

Instrumen Keuangan (lanjutan)
Penghentian Pengakuan (lanjutan)
ii.

Liabilitas keuangan
Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak
dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa.
Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama
dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas
ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat
sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan
selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut diakui sebagai laba rugi

e.

Beban Dibayar di Muka
Beban dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing beban dengan menggunakan
metode garis lurus.

f.

Aset Tetap
Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 16 (2015) “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode
yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi”. Penerapan standar tersebut tidak berdampak
material terhadap laporan keuangan.
Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan
nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika
memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya
inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi
kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria
pengakuan diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.
Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat
ekonomis aset tetap, sebagai berikut:
Tahun
Peralatan proyek
Inventaris dan perabot
Kendaraan

8
4
8

Persentase tarif
penyusutan
12,5%
25%
12,5%

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Laba atau rugi yang timbul
dari penghentian pengakuan aset diakui dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan
pengakuannya.
Nilai residu, estimasi masa manfaat, dan metode penyusutan direview dan disesuaikan, setiap
akhir tahun, bila diperlukan.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
g.

Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah terdapat indikasi suatu aset
mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai
aset diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai
wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya,
kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset
atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset
tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai
terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang dilanjutkan diakui pada laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain sebagai rugi penurunan nilai.
Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan bersih didiskontokan ke nilai kini
dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini
atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya
untuk menjual digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi
tersebut, Perusahaan menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar
aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang
tersedia.
Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa
rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin
tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas
mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.
Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk suatu aset dibalik
hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah
terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset
dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak
melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak
ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan
rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah
pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk
mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang
sistematis selama sisa umur manfaatnya.
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan nilai aset nonkeuangan
pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016.

h.

Pajak Penghasilan
Sebelum tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2014), “Pajak
Penghasilan”, yang memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan
yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi,
dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. PSAK
Revisi ini juga menghapuskan pengaturan mengenai pajak final.
Efektif tanggal 1 Januari 2018, Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 46 (2016), “Pajak
Penghasilan: Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi”.
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h.

Pajak Penghasilan (lanjutan)
Perubahan ini, antara lain, menjelaskan persyaratan untuk mengakui aset pajak tangguhan pada
rugi yang tidak terealisasi. Amandemen ini menjelaskan perlakuan akuntansi untuk pajak tangguhan
dimana sebuah aset diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut dibawah basis pajak aset.
Perubahan tersebut juga menjelaskan aspek-asek akuntansi tertentu untuk aset pajak tangguhan.
Penerapan dari amandemen PSAK No. 46 (2016) tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan
keuangan.
Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laba rugi kecuali untuk
transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui langsung ke ekuitas, dalam hal ini diakui
sebagai penghasilan komprehensif lainnya.
Pajak kini
Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan
keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara
periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan
dengan situasi dimana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen
menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.
Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari
beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika
Perusahaan mengajukan keberatan, Perusahaan mempertimbangkan apakah besar kemungkinan
otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas
perpajakan Perusahaan.
Pajak tangguhan
Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara
dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan
keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan
beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh
dikurangkan apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa
mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer.
Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi
jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang
memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak
tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui
sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak
tangguhan tersedia untuk dipulihkan.
Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode
saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak
yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak
terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan,
termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi
berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau
dikreditkan ke ekuitas.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
h.

Pajak Penghasilan (lanjutan)
Pajak tangguhan (lanjutan)
Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan
secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak
tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau
Perusahaan bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

i.

Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing
Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang
asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir
periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah
dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut.
Laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam
mata uang Rupiah diakui dalam laporan laba rugi periode berjalan, kecuali untuk laba atau rugi
pertukaran yang timbul dari penjabaran laporan keuangan operasi asing ke mata uang penyajian
Perusahaan, yang diakui langsung dalam penghasilan komprehensif lainnya.
Kurs yang digunakan untuk menjabarkan ke mata uang Rupiah pada tanggal 31 Desember 2018,
2017 dan 2016, adalah sebagai berikut:
1 USD

31 Desember
2017
13.548

2018
14.481

j.

2016
13.436

Imbalan Kerja
Perusahaan menerapkan Amandemen PSAK No. 24 (2015), “Imbalan Kerja”.
PSAK No. 24 meminta Perusahaan untuk mempertimbangkan iuran dari pekerja atau pihak ketiga
ketika memperhitungkan program manfaat pasti. Ketika iuran tersebut sehubungan dengan jasa,
iuran tersebut harus diatribusikan pada periode jasa sebagai imbalan negatif. Amandemen ini
mengklarifikasi bahwa, jika jumlah iuran tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, Perusahaan
diperbolehkan untuk mengakui iuran tersebut sebagai pengurang dari biaya jasa dalam periode
ketika jasa terkait diberikan, daripada mengalokasikan iuran tersebut pada periode jasa.
Penerapan amandemen PSAK No. 24 (2015) tidak memiliki dampak pengaruh signifikan terhadap
laporan keuangan.
Perusahaan mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003, tanggal 25 Maret 2003. Beban pensiun berdasarkan program dana
pensiun manfaat pasti Perusahaan ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik
dengan menggunakan metode projected-unit credit dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto,
hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.
Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset
program (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lain
dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan untuk
mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak
direklasifikasikan laba atau rugi pada periode berikutnya.
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2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)
j.

Imbalan Kerja (lanjutan)
Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen
terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui.
Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan
pasti neto. Biaya jasa terdiri dari biaya jasa kini dan biaya jasa lalu, keuntungan dan kerugian
kurtailmen dan penyelesaian tidak rutin, jika ada. Beban atau pendapatan bunga neto, dan biaya
jasa diakui dalam laba atau rugi.

k.

Pengakuan Pendapatan dan Beban
Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Perusahaan dan
jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang
diterima.
Pendapatan diakui pada saat jasa diberikan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat
terjadinya (dasar akrual).

l.

Informasi Segmen
Perusahaan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2015), “Segmen Operasi”.
Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari Perusahaan yang terlibat baik dalam
menyediakan produk-produk tertentu (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dalam
lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari
segmen lainnya.
Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan
secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang
memadai untuk segmen tersebut.

m. Laba (Rugi) Per Saham
Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 (Revisi 2014), “Laba per Saham”.
Jumlah laba (rugi) bersih per saham dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang dapat
diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar
pada periode yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 masing-masing sebanyak 520.926.008
lembar saham, 2.611.616 lembar saham dan 1.896.440 lembar saham.
n.

Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
Perusahaan menerapkan PSAK No. 8 (Revisi 2014), “Peristiwa Setelah Periode Pelaporan”.
Peristiwa setelah akhir periode yang memerlukan penyesuaian dan menyediakan informasi
Perusahaan pada tanggal pelaporan tercermin dalam laporan keuangan.
Peristiwa setelah akhir periode yang tidak memerlukan penyesuaian diungkapkan dalam laporan
keuangan apabila material.
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI
Penyusunan laporan keuangan Perusahaan mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan,
estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dan pengungkapan yang terkait,
pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat
mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode
pelaporan berikutnya.
Pertimbangan
Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, manajemen telah membuat keputusan
berikut, yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:
Klasifikasi Instrumen keuangan
Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas
keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014)
dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan
akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2d.
Penentuan Mata Uang Fungsional
Mata uang fungsional Perusahaan adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana entitas
beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban pokok
pendapatan yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen Perusahaan, mata uang fungsional
Perusahaan adalah Rupiah.
Estimasi dan Asumsi
Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal
pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset
dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan
estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi
mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar
kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
Penilaian Instrumen Keuangan
Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan
penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar
ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat
berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar
aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.
Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 2d dan 22.
Penyusutan Aset Tetap
Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap selama
4 tahun untuk inventaris dan perabot, serta 8 tahun untuk peralatan proyek dan kendaraan. Ini adalah
umur yang secara umum diharapkan dalam industri bisnis Perusahaan. Perubahan tingkat pemakaian
dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan
karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam
Catatan 2f dan 8.
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3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI (lanjutan)
Estimasi dan Asumsi (lanjutan)
Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan
Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai
terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya.
Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan
yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat
diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.
Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Data arus kas diambil dari
anggaran untuk lima tahun yang akan datang dan tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum
dilakukan oleh Perusahaan atau investasi signifikan di masa datang yang akan memutakhirkan kinerja
aset dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling dipengaruhi oleh tingkat diskonto yang digunakan
dalam model arus kas yang didiskontokan, sebagaimana juga jumlah arus kas masuk di masa datang
yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.
Pajak Penghasilan
Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat
transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan
usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi
apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Imbalan Pasca Kerja dan Pensiun
Penentuan utang dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Perusahan bergantung pada pemilihan
asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. 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 Perusahaan diakui segera pada laporan posisi keuangan dengan debit
atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lainnya dalam periode terjadinya.
Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan
signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat
mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan
kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2j dan 14.
Aset Pajak Tangguhan
Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh beda temporer sepanjang besar kemungkinannya bahwa
beda temporer kena pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan
dalam menentukan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat
penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.
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4. KAS DAN SETARA KAS
Kas dan setara kas terdiri dari:
31 Desember
2017

2018

2016

3.000.000

2.425.360

1.010.291

186.866.092
122.237.961
27.052.594
9.955.000
5.000.000

3.818.144
104.788.576
1.956.509
-

14.771.718
270.758.706
6.238.845
-

22.809.763.370

5.435.071.928

22.882.314

14.995.837

-

-

23.175.870.854

5.545.635.157

15.066.190
329.717.773

Deposito
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

21.573.438.728

-

-

Jumlah

44.752.309.582

5.548.060.517

330.728.064

Kas
Bank
Rupiah
PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk
Dolar Amerika Serikat
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
(USD1.575.151,12 pada tanggal
31 Desember 2018, USD401.171,53
pada tanggal 31 Desember 2017 dan
USD1.703,06 pada tanggal
31 Desember 2016)
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
(USD1.035,55 pada tanggal 31
Desember
2018)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(USD1.121,33 pada tanggal
31 Desember 2016)
Jumlah bank

Tingkat suku bunga deposito bank jangka pendek adalah 4,25%.
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, tidak terdapat kas dan setara kas Perusahaan yang
dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi.
5. PIUTANG USAHA
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, akun ini merupakan piutang kepada pihak ketiga,
dengan rincian sebagai berikut:
2018

2017

2016

Goldust Limited, Malaysia
PT Pillar Fintech Solusindo
PT Profesional Teknologi Telekomunikasi
PT Mitra Langgeng Perkasa
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Danareksa
Lain-lain

29.780.124.822
24.961.494.361
644.804.204
630.433.559
184.550.400
236.031.024

97.715.565
36.720.000
110.259.211

184.550.400
79.864.029
55.080.000
475.167.487

Jumlah

56.437.438.370

244.694.776

794.661.916
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5. PIUTANG USAHA (lanjutan)
Rincian piutang usaha berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:
2018

2017

2016

Sampai dengan 1 bulan
1 bulan - 3 bulan
3 bulan - 6 bulan

32.371.908.274
1.695.819.187
22.369.710.909

134.435.565
110.259.211
-

134.944.029
659.717.887
-

Jumlah

56.437.438.370

244.694.776

794.661.916

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, seluruh piutang usaha Perusahaan merupakan
piutang usaha dalam mata uang Rupiah dan dari pihak ketiga.
Sampai dengan tanggal 12 Juni 2019, Perusahaan telah menerima pelunasan piutang usaha dari
Goldust Limited, Malaysia dan PT Pillar Fintech Solusindo masing-masing sebesar Rp27.063.056.768
dan Rp15.200.000.000 (Catatan 26).
Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan piutang masing-masing pelanggan pada akhir
periode tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, manajemen Perusahaan berkeyakinan tidak perlu
dibentuk cadangan penurunan nilai piutang.
6. UANG MUKA DAN BEBAN DIBAYAR DI MUKA
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, akun ini terdiri atas:
2018

2017

2016

Uang muka sistem integrasi
telekomunikasi
Sewa dibayar di muka
Lain-lain

35.685.119.326
378.406.199
2.852.613.675

2.049.189

75.000.000
1.673.604

Jumlah

38.916.139.200

2.049.189

76.673.604

Uang muka sistem integrasi telekomunikasi merupakan uang muka yang dibayarkan kepada pemasok
terkait jasa sistem integrasi telekomunikasi yang dijalankan Perusahaan.
7. UANG MUKA INVESTASI
Seluruhnya merupakan tambahan modal disetor kepada PT Ritel Global Solusi yang direncanakan
untuk direalisasikan menjadi modal saham pada tahun 2019 (Catatan 26).

20

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d/h PT SCAN NUSANTARA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
8. ASET TETAP
Rincian aset tetap Perusahaan adalah sebagai berikut:
2018
Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Harga perolehan
Peralatan proyek
Inventaris dan perabot
Kendaraan

2.301.359.134
317.650.000

25.200.000.000
1.622.743.597
1.523.081.636

-

25.200.000.000
3.924.102.731
1.840.731.636

Jumlah biaya perolehan

2.619.009.134

28.345.825.233

-

30.964.834.367

Akumulasi Penyusutan
Peralatan proyek
Peralatan kantor
Kendaraan

1.777.712.809
21.309.375

1.575.000.000
371.576.060
87.409.184

-

1.575.000.000
2.149.288.869
108.718.559

Jumlah akumulasi penyusutan

1.799.022.184

2.033.985.244

-

3.833.007.428

Nilai Buku

819.986.950

27.131.826.939
2017

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Harga perolehan
Inventaris dan perabot
Kendaraan

2.077.040.044
763.324.334

224.319.090
305.900.000

751.574.334

2.301.359.134
317.650.000

Jumlah harga perolehan

2.840.364.378

530.219.090

751.574.334

2.619.009.134

Akumulasi Penyusutan
Inventaris dan perabot
Kendaraan

1.493.737.750
185.752.367

283.975.059
62.428.698

226.871.690

1.777.712.809
21.309.375

Jumlah akumulasi penyusutan

1.679.490.117

346.403.757

226.871.690

1.799.022.184

Nilai Buku

1.160.874.261

819.986.950
2016

Saldo Awal

Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

Biaya perolehan
Inventaris dan perabot
Kendaraan

1.841.881.975
763.324.334

235.158.069
-

-

2.077.040.044
763.324.334

Jumlah biaya perolehan

2.605.206.309

235.158.069

-

2.840.364.378

Akumulasi Penyusutan
Inventaris dan perabot
Kendaraan

1.287.142.372
99.634.474

206.595.378
86.117.893

-

1.493.737.750
185.752.367

Jumlah akumulasi penyusutan

1.386.776.846

292.713.271

-

1.679.490.117

Nilai Buku

1.218.429.463

1.160.874.261

Perhitungan laba penjualan aset tetap sebagai berikut:
2018

2017

2016

Hasil penjualan
Nilai buku

-

315.000.000
524.702.644

-

Rugi penjualan aset tetap

-

209.702.644

-
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8. ASET TETAP (lanjutan)
Penambahan peralatan proyek sebesar Rp25.200.000.000 merupakan penambahan alat-alat proyek
yang akan digunakan untuk menunjang pengerjaan proyek sistem integrasi telekomunikasi dan sistem
integrasi informatika. Berikut merupakan daftar penambahan peralatan proyek pada tanggal
31 Desember 2018:
Nama Alat Proyek

Unit

Site Master Anritsu
Finger Mini OTDR Kabel Optic
Fiber Optic Fusion Splicer Inno View 7
OTDR Anritsu MT 9090A dan MTSue090A
GPS Garmin Fenix 3 HR International
Gasoline Jack Hammer Wacker Neuson BH 23
Jack Hammer Bosch Gsh 27 Vc
Genset Spakins TDG 9000 SE + ATS
Laptop Thosiba Intel Core i 5 ,12
Jim Pol and Box Erector 52 meter
Jum Pull Tools Erection Tower
Lain-lain
Jumlah

99
88
35
60
46
12
23
15
30
14
20

Harga Perolehan
3.958.628.300
3.465.180.000
2.774.016.100
1.913.562.900
1.456.800.000
1.380.000.000
791.400.000
675.000.000
599.340.000
406.000.000
393.734.000
7.386.338.700
25.200.000.000

Beban penyusutan dibebankan dan dialokasikan sebagai berikut:
2018

2017

2016

Beban pokok pendapatan (Catatan 17)
Beban usaha (Catatan 18)

1.719.423.718
314.561.526

346.403.757

292.713.271

Jumlah

2.033.985.244

346.403.757

292.713.271

Pada tahun 2018, 2017, dan 2016, kendaraan Perusahaan telah diasuransikan kepada PT Asuransi
MSIG Indonesia, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan jumlah
pertanggungan masing-masing sejumlah Rp1.946.750.000, Rp305.900.000 dan Rp751.574.334, yang
menurut pendapat manajemen Perusahaan nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup
kemungkinan kerugian dari risiko-risiko tersebut.
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, beberapa kendaraan Perusahaan digunakan
sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang diperoleh Perusahaan (Catatan 12).
Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai buku aset tetap Perusahaan yang sudah habis namun masih
digunakan untuk kegiatan operasional adalah sebagai berikut:
31 Desember
2017

2018

2016

Inventaris dan perabot
Kendaraan

3.011.378.874
11.750.000

1.290.716.342
11.750.000

896.354.278
11.750.000

Jumlah

3.023.128.874

1.302.466.342

908.104.278

Berdasarkan hasil penelaahan, manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak ada kejadiankejadian atau perubahan-perubahan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset pada tanggal
31 Desember 2018, 2017, dan 2016.
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9.

UTANG USAHA
Akun ini merupakan utang usaha kepada pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:
2018

2017

2016

Network Transit Asia Sdn, Bhd,
Malaysia
Lain-lain

34.273.637.321
9.241.503

6.491.276

14.385.867

Jumlah

34.282.878.824

6.491.276

14.385.867

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:
2018

2017

2016

Sampai dengan 3 bulan
3 bulan - 6 bulan
Lebih dari 6 bulan

11.187.225.285
23.095.653.539
-

6.491.276
-

14.385.867

Jumlah

34.282.878.824

6.491.276

14.385.867

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, semua utang usaha Perusahaan merupakan utang
usaha dalam mata uang Rupiah.
10. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR
Akun ini merupakan beban yang masih harus dibayar dengan rincian sebagai berikut:
2018

2017

2016

Honorarium tenaga ahli
Gaji, upah, dan tunjangan
Lain-lain

12.462.500.000
131.875.286
2.183.481.492

675.715.208
317.388.566

110.829.147
75.623.133

Jumlah

14.777.856.778

993.103.774

186.452.280

Honorarium tenaga ahli yang masih harus dibayar merupakan jasa konsultan untuk penyediaan jasa
sistem integrasi informatika kepada PT Pillar Fintech Solusindo. Honorarium tenaga ahli yang masih
harus dibayar memiliki jatuh tempo sampai dengan akhir bulan April 2019.
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11. PERPAJAKAN
a. Utang Pajak
Akun ini terdiri dari:
2018

2017

2016

Pajak Penghasilan:
Pasal 4 ayat 2
PP 46 (final 1%)
Tahun 2016
Tahun 2017
Pasal 21
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 26
Pasal 29
Pajak Pertambahan Nilai

29.598.097

81.819.927

50.235.000

33.332.897
26.150.639
68.149.244
10.023.999
2.205.485.565
7.501.949.153

37.610.556
31.823.721
295.631.312
26.500.000
169.375.094

37.610.556
47.880.615
1.290.920
34.000.000
166.185.768

Jumlah

9.874.689.594

642.760.610

337.202.859

b. Beban (manfaat) pajak penghasilan
Beban (manfaat) pajak terdiri dari:
2018

2017

2016

Pajak kini
Pajak final (PP 46)
Pajak tangguhan

2.252.941.500
(35.910.724)

31.823.721
(40.132.841)

37.610.556
(125.669.715)

Jumlah beban pajak penghasilan

2.217.030.776

(8.309.120)

(88.059.159)

c. Pajak kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:
2018
Laba sebelum manfaat pajak penghasilan
Beda temporer
Imbalan kerja karyawan
Beda tetap
Penghasilan bunga yang telah dikenai pajak final

9.005.670.688

Laba kena pajak

9.011.766.650

24

143.642.893
(137.546.931)

PT ENVY TECHNOLOGIES INDONESIA
(d/h PT SCAN NUSANTARA)
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Serta
Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
11. PERPAJAKAN (lanjutan)
c. Pajak kini (lanjutan)
Perhitungan beban pajak dan utang pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:
2018
Penghasilan kena pajak dibulatkan

9.011.766.000

Pajak penghasilan (25% x 9.011.766.000)
Dikurangi:
Pajak penghasilan dibayar di muka

2.252.941.500

Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29

2.205.485.565

47.455.935

Perhitungan beban pajak penghasilan final untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:
Pendapatan
Pajak final PP 46 (1%)

31 Desember 2017

31 Desember 2016

3.182.372.134

3.761.055.641

31.823.721

37.610.556

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang
berlaku dari laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi
dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:
2018
Laba sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan

9.005.670.688

Pajak dihitung dengan menggunakan tarif tertentu
Pengaruh pajak atas beda tetap Perusahaan

2.251.417.509
(34.386.733 )

Jumlah Beban Pajak Penghasilan

2.217.030.776

Perusahaan telah melaporkan penghasilan kena pajak tahun 2017 dan 2016 seperti yang disebutkan
di atas dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT) yang dilaporkan
kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Penghasilan kena pajak Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 2018 yang merupakan hasil
rekonsiliasi, seperti yang tercantum dalam tabel di atas menjadi dasar dalam pengisian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang akan disampaikan ke Kantor Pajak.
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11. PERPAJAKAN (lanjutan)
d. Pajak tangguhan
Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan atas beda temporer antara pelaporan komersial
dan pajak dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2018, 2017, dan 2016 adalah
sebagai berikut:

Saldo
Awal
Aset pajak tangguhan:
Penyisihan imbalan kerja

289.351.446

Saldo
Awal
Aset pajak tangguhan:
Penyisihan imbalan kerja

35.910.724

(242.486.607)

31 Desember 2017
Dikreditkan
(Dibebankan)
pada
Dikreditkan
Penghasilan
(Dibebankan) pada
Komprehensif
Laporan Laba Rugi
Lain

253.276.064

Saldo
Awal
Aset pajak tangguhan:
Penyisihan imbalan kerja

31 Desember 2018
Dikreditkan
(Dibebankan)
pada
Dikreditkan
Penghasilan
(Dibebankan) pada
Komprehensif
Laporan Laba Rugi
Lain

40.132.841

(4.057.459)

31 Desember 2016
Dikreditkan
(Dibebankan)
pada
Dikreditkan
Penghasilan
(Dibebankan) pada
Komprehensif
Laporan Laba Rugi
Lain

157.344.051

125.669.715

(29.737.702)

Saldo
Akhir
82.775.563

Saldo
Akhir
289.351.446

Saldo
Akhir
253.276.064

12. UTANG PEMBIAYAAN
Perusahaan memperoleh utang pembiayaan sehubungan dengan pembelian kendaraan operasi.
Utang pembiayaan ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 September 2021 dan 22 Mei 2023, dan
Perusahaan dikenai bunga berkisar antara 8,74% - 15,31% per tahun. Rincian utang pembiayaan
Perusahaan adalah sebagai berikut:
2018

2017

2016

PT Oto Multiartha
PT Astra International Tbk

618.578.846
-

216.209.303
-

181.983.500

Jumlah

618.578.846

216.209.303

181.983.500

Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun
PT Oto Multiartha
PT Astra International Tbk

124.906.586
-

42.322.093
-

181.983.500

Jumlah

124.906.586

42.322.093

181.983.500

-
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12. UTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)
2018

2017

2016
-

Bagian jangka panjang
PT Oto Multiartha

493.672.260

173.887.210

-

Beberapa kendaraan milik Perusahaan dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan yang
diperoleh oleh Perusahaan (Catatan 8).
13. UTANG LAIN-LAIN JANGKA PANJANG
Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, seluruhnya merupakan utang kepada BIB Corporation
Limited, Jepang (Catatan 21). Pinjaman ini merupakan pinjaman yang digunakan untuk kegiatan
operasional Perusahaan. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9% per tahun. Pinjaman ini akan jatuh
tempo pada tanggal 16 November 2020.
14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN
Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan Undangundang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel
berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas
imbalan kerja yang dihitung oleh PT Sigma Prima Solusindo, aktuaris independen, berdasarkan
laporannya masing-masing tertanggal 1 Februari 2019, 8 Maret 2018 dan 25 April 2017 untuk
perhitungan liabilitas imbalan kerja tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 dan 2016.
Perhitungan aktuaris menggunakan metode “Projected Unit Credit” dengan asumsi-asumsi sebagai
berikut:

Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji tahunan
Usia pensiun
Tingkat mortalitas

2018

2017

8,28%
5,00%
55 Tahun
100%TMI III

6,79%
5,00%
55 Tahun
100%TMI III

2016
8,18%
5,00%
55 Tahun
100%TMI III

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan terdiri atas:
2018
Nilai kini liabilitas imbalan kerja

331.102.052

2017

1.157.405.785

2016

1.013.104.256

Beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laba-rugi adalah sebagai berikut:
2018
Beban jasa kini
Beban bunga
Beban imbalan kerja (Catatan 18)

2017

2016

65.055.040
78.587.853

77.659.437
82.871.928

454.381.033
48.297.828

143.642.893

160.531.365

502.678.861
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14. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)
Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai
berikut:
2018
Saldo awal tahun
Beban imbalan kerja
tahun berjalan (Catatan 18)
Beban (penghasilan) komprehensif
lain yang timbul karena penyesuaian
pengalaman
Saldo akhir tahun

2017

2016

1.157.405.785

1.013.104.256

629.376.203

143.642.893

160.531.365

502.678.861

(969.946.426)

(16.229.836)

(118.950.808)

331.102.252

1.157.405.785

1.013.104.256

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah liabilitas imbalan kerja cukup untuk memenuhi persyaratan
Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan
2016.
Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat diskonto meningkat sebesar 1 persen dengan semua
variabel konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp320.493.350,
sedangkan jika tingkat diskonto menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih tinggi
sebesar Rp343.852.080. Kemudian jika tingkat kenaikan gaji meningkat sebesar 1 persen dengan
semua variable konstan, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih rendah sebesar Rp344.153.520,
sedangkan jika tingkat kenaikan gaji menurun 1 persen, maka nilai kini liabilitas imbalan pasti lebih
tinggi sebesar Rp320.096.229.
Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya
dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin
saling berkorelasi.
Dalam penghitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang
sama telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan
posisi keuangan.
Jatuh tempo kewajiban kesehatan paska kerja pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:
Dalam waktu 1 tahun
Dalam 1 - 5 tahun
Dalam 5 - 10 tahun
Di atas 10 tahun

246.794.090
41.978.167
42.329.995

Jumlah kewajiban

331.102.252
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15. MODAL SAHAM
Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2015 adalah
sebagai berikut:

Pemegang Saham

Jumlah Saham
Ditempatkan dan
Disetor penuh

Persentase
Kepemilikan

Jumlah

Flexcomm Limited, Hongkong
Scan Associates Berhad, Malaysia
Norbik Bashah Bin Idris

1.177.760
193.984
13.856

85,00%
14,00%
1,00%

10.821.258.880
1.782.324.992
127.308.928

Jumlah

1.385.600

100,00%

12.730.892.800

Berdasarkan Akta Notaris Sahat Simanungkalit, SH., M.Kn, No. 12 tanggal 11 Agustus 2016, para
pemegang saham Perusahaan menyetujui peningkatan modal dasar dari semula 2.000.000 lembar
saham menjadi 2.611.616 lembar saham, serta menyetujui peningkatan modal disetor dari semula
Rp12.730.892.800 menjadi Rp23.995.527.808. Penambahan ini disetor melalui konversi tambahan
modal, sebanyak 1.042.114 lembar saham (atau setara dengan Rp 9.574.943.432) dikonversi oleh
Flexcomm Limited, Hongkong, sebanyak 171.642 lembar saham (atau setara dengan
Rp1.577.046.696) dikonversi oleh Scan Associates Berhad, Malaysia, dan sebanyak 12.260 lembar
saham (atau setara dengan Rp112.644.880) dikonversi oleh Norbik Bashah bin Idris.
Berdasarkan akta yang sama, para pemegang saham Perusahaan menjual seluruh saham milik
Flexcomm Limited, Hongkong sebanyak 2.219.874 lembar saham (atau setara dengan
Rp20.396.202.312) kepada Mohd Sopiyan bin Mohd Rashdi. Akta ini telah diterima oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Pemberitahuan
No. AHU-0015476.AH.01.02.TAHUN2016 tanggal 29 Agustus 2016.
Susunan pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2017 dan
2016 berdasarkan akta di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham

Total Saham
Ditempatkan dan
Disetor penuh

Persentase
Kepemilikan

Total

Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Scan Associates Berhad, Malaysia
Norbik Bashah Bin Idris

2.219.874
365.626
26.116

85,00%
14,00%
1,00%

20.396.202.312
3.359.371.688
239.953.808

Jumlah

2.611.616

100,00%

23.995.527.808

Berdasarkan Akta Notaris Darwin Zainuddin, S.H., No. 2 tanggal 11 Januari 2018, para pemegang
saham Perusahaan menyetujui penjualan sebagian saham milik Mohd Sopiyan Bin Mohd Rasdi, Scan
Associates Berhad, Malaysia, dan Norbik Bashah Bin Idris, masing-masing sebanyak 1.305.808
lembar saham (atau setara dengan Rp11.997.763.904), sebanyak 313.394 lembar saham (atau
setara dengan Rp2.879.464.072) dan 26.116 lembar saham (atau setara dengan Rp239.953.808)
kepada Aquifer Limited, Malaysia, sebanyak 1.566.970 lembar saham (atau setara dengan
Rp14.397.320.360) dan kepada Hazmi bin Hussain sebanyak 78.348 lembar saham (atau setara
dengan Rp719.861.424). Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No.AHU-0000783.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 16 Januari
2018.
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15. MODAL SAHAM (lanjutan)
Berdasarkan Akta Notaris Bliamto Silitonga, S.H., M.Kn., No. 33 tanggal 26 Juli 2018, para pemegang
saham Perusahaan menjual sebagian saham milik Mohd Sopiyan Bin Mohd Rasdi, sebanyak 809.601
lembar saham (atau setara dengan Rp7.438.613.988) kepada PT Envy Manajemen Konsultasi, dan
penjualan seluruh saham milik Aquifer Limited, Malaysia, sebanyak 1.566.970 lembar saham (atau
setara dengan Rp14.397.320.360) kepada Jonathan Tan Kwan Nyan.
Berdasarkan akta yang sama, para pemegang saham Perusahaan meningkatkan modal dasar dari
semula 2.611.616 lembar saham menjadi 4.800.000.000 lembar saham, meningkatkan modal disetor
dari semula Rp23.995.527.808 menjadi Rp120.000.000.000, serta mengubah nilai nominal saham per
lembar dari Rp9.188 per lembar saham menjadi Rp100 per lembar saham. Atas peningkatan modal
disetor tersebut, sebanyak 38.382.546 lembar saham (atau setara dengan Rp3.838.254.580) disetor
penuh oleh Mohd Sopiyan bin Mohd Rashdi, sebanyak 345.616.170 lembar saham (atau setara
dengan Rp34.561.617.012) disetor penuh oleh PT Envy Manajemen Konsultasi, sebanyak
576.026.796 lembar saham (atau setara dengan Rp57.602.679.640) disetor penuh oleh Jonathan Tan
Kwan Nyan, sebanyak 9.604 lembar saham (atau setara dengan Rp960.384) disetor penuh oleh Scan
Associates Berhad, Malaysia, dan sebanyak 9.606 lembar saham (atau setara dengan Rp960.576)
oleh Hazmi bin Hussain. Akta ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia melalui Surat Pemberitahuan No. AHU-0015193.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 26 Juli
2018, sehingga susunan pemegang saham dan presentase kepemilikannya pada tanggal
31 Desember 2018 berdasarkan akta di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham
Jonathan Tan Kwan Nyan
PT Envy Manajemen Konsultasi
Mohd Sopiyan Bin Mohd Rashdi
Hazmi bin Hussain
Scan Associates Berhad, Malaysia
Jumlah

Total Saham
Ditempatkan dan
Disetor penuh

Persentase
Kepemilikan

Total

720.000.000
420.002.310
47.980.790
7.208.220
4.808.680

60,00%
35,00%
4,00%
0,60%
0,40%

72.000.000.000
42.000.231.000
4.798.079.000
720.822.000
480.868.000

1.200.000.000

100,00%

120.000.000.000

16. PENDAPATAN
Akun ini merupakan pendapatan Perusahaan yang diperoleh dari phak ketiga dengan rincian sebagai
berikut:
2018

2017

2016

Sistem integrasi informatika
Sistem integrasi telekomunikasi
Jasa pengamanan teknologi informasi

68.287.022.566
10.516.568.228
1.548.049.670

240.406.134
2.941.966.000

3.761.055.641

Jumlah

80.351.640.464

3.182.372.134

3.761.055.641

Pelanggan yang melebihi 10% dari total pendapatan atas sistem integrasi informatika kepada:
2018

2017

2016

Goldust limited, Malaysia (Catatan 21)
PT Pillar Fintech Solusindo (Catatan 21)

43.287.022.566
25.000.000.000

-

-

Jumlah

68.287.022.566

-

-
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17. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari:
2018

2017

2016

Subkontraktor sistem integrasi informatika
Subkontraktor sistem integrasi telekomunikasi
Penyusutan (Catatan 8)
Gaji, upah, dan tunjangan
Pengamanan teknologi informasi
Pelatihan
Honorarium tenaga ahli
Lain-lain

49.629.618.054
10.150.005.212
1.719.423.718
1.003.495.078
292.759.380
64.078.000
17.427.600
1.519.924.888

237.796.015
520.620.000
659.846.230
427.446.263

954.562.348
4.870.500
127.369.478

Jumlah

64.396.731.930

1.845.708.508

1.086.802.326

Pemasok yang melebihi 10% dari total beban pokok pendapatan ada pada beban atas subkontraktor
sistem integrasi informatika dan sistem integrasi telekomunikasi kepada:
2018
Subkontraktor sistem integrasi informatika
Network Transit Asia Sdn Bhd, Malaysia
Subkontraktor sistem integrasi telekomunikasi
Andi Kasmiyanto
Jumlah

2017

2016

34.629.618.054

-

-

9.998.250.252

-

-

44.627.868.306

-

-

18. BEBAN USAHA
Akun ini terdiri dari:
2018
Gaji dan tunjangan
Perpajakan
Sewa
Jasa profesional
Jamsostek
Listrik, air, dan telepon
Penyusutan (Catatan 8)
Imbalan kerja (Catatan 14)
Lain-lain
Jumlah

2017

2016

3.133.745.952
2.242.188.350
1.012.879.066
630.707.978
361.100.000
350.201.796
314.561.526
143.642.893
2.928.703.117

2.514.734.497
311.641.049
343.037.500
120.567.464
167.861.270
290.451.152
346.403.757
160.531.365
527.781.184

2.069.659.265
95.163.062
293.625.000
52.500.000
145.487.929
77.544.800
292.713.271
502.678.861
334.854.200

11.117.730.678

4.783.009.238

3.864.226.388

19. LABA (RUGI) PER SAHAM
Laba (rugi) per saham dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan
kepada pemilik Perusahaan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang ditempatkan penuh,
yang beredar pada tahun bersangkutan, sebagai berikut:
2018
Laba (rugi) bersih tahun berjalan
Rata-rata tertimbang jumlah lembar
saham beredar

2017

6.788.639.912
520.926.008

Jumlah

13,03
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20. INFORMASI SEGMEN
Perusahaan mengelompokan dan mengevaluasi kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha, terutama terdiri dari:
Jasa pengamanan teknologi informasi
Sistem integrasi informatika
Sistem integrasi telekomunikasi
Manjemen memantau hasil operasi dari setiap jenis usaha diatas secara terpisah untuk keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya
dan penilain kinerja, Oleh karena itu, penentuan segmen Perusahaan konsisten dengan klarifikasi di atas. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba
atau rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan.
Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai hasil operasi, aset dan liabilitas dari segmen operasi Perusahaan:
2018
Jasa Pengamanan
Teknologi Informasi

Sistem Integrasi
Informatika

Sistem Integrasi
Telekomunikasi

Gabungan

Pendapatan

1.548.049.670

68.287.022.566

10.516.568.228

80.351.640.464

Beban pokok pendapatan

2.864.556.714

50.786.258.298

10.745.916.918

64.396.731.930

(1.316.507.044)

17.500.764.268

(229.348.690)

15.954.908.534

9.448.428.449

1.455.108.726

11.117.730.678

Laba (rugi) kotor
Beban usaha
Laba usaha

214.193.503

8.052.335.819

(1.684.457.416)

4.837.177.856

Laba selisih kurs – bersih

61.055.097

2.693.240.956

414.773.572

3.169.069.625

Lain-lain – bersih

19.254.825

849.362.064

130.806.318

999.423.207

(1.450.390.625)

11.594.938.839

(1.138.877.526)

Laba sebelum beban pajak penghasilan

(1.530.700.547)

Beban pajak penghasilan - bersih

9.005.670.688
(2.217.030.776)

Penghasilan komprehensif lain - bersih

727.459.819

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

7.516.099.731

Aset dan liabilitas
Aset segmen

3.287.674.301

145.024.732.555

22.334.587.708

170.646.994.564

Liabilitas segmen

1.287.930.921

56.812.755.785

8.749.469.520

66.850.156.226

546.106.080

23.568.903.053

4.230.816.100

28.345.825.233

39.186.633

1.728.586.939

266.211.672

2.033.985.244

Perolehan aset tetap
Penyusutan
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20. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
2017
Jasa Pengamanan
Teknologi Informasi

Sistem Integrasi
Informatika

Sistem Integrasi
Telekomunikasi

Gabungan

Pendapatan

2.941.966.000

-

240.406.134

3.182.372.134

Beban pokok pendapatan

1.300.708.508

-

545.000.000

1.845.708.508

Laba (rugi) kotor

1.641.257.492

-

(304.593.866)

1.336.663.626

Beban usaha

4.421.686.077

-

361.323.161

4.783.009.238

(2.780.428.585)

-

(665.917.027)

(3.446.345.612)

1.890.974.969

-

154.523.194

2.045.498.163

Rugi usaha
Jasa catering - neto
Laba selisih kurs
Lain-lain - neto
Rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan

3.955.549

-

323.232

4.278.781

(51.959.529)

-

(4.245.933)

(56.205.462)

(937.457.596)

-

(515.316.534)

(1.452.774.130)

Beban pajak penghasilan - bersih

40.132.841

Penghasilan komprehensif lain - bersih

12.172.377

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

(1.400.468.912)

Aset dan liabilitas
Aset segmen

8.354.118.482

-

682.666.396

9.036.784.878

Liabilitas segmen

8.802.755.460

-

719.327.283

9.522.082.743

Perolehan aset tetap

490.164.717

-

40.054.373

530.219.090

Penyusutan

320.235.357

-

26.168.400

346.403.757
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20. INFORMASI SEGMEN (lanjutan)
2016
Jasa Pengamanan
Teknologi Informasi

Sistem Integrasi
Informatika

Sistem Integrasi
Telekomunikasi

Gabungan

Pendapatan

3.761.055.641

-

-

3.761.055.641

Beban pokok pendapatan

1.086.802.326

-

-

1.086.802.326

Laba (rugi) kotor

2.674.253.315

-

-

2.674.253.315

Beban usaha

3.864.226.388

-

-

3.864.226.388

(1.189.973.073)

-

-

(1.189.973.073)

457.893.709

-

-

457.893.709

Laba selisih kurs

(1.210.702)

-

-

(1.210.702)

Lain-lain – neto

(3.787.856)

-

-

(3.787.856)

(737.077.922)

-

-

(737.077.922)

Rugi usaha
Jasa catering – neto

Rugi sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan
Beban pajak penghasilan - neto

125.669.715

Rugi komprehensif lain - neto

89.213.106

Jumlah laba komprehensif tahun berjalan

(522.195.101)

Aset dan liabilitas
Aset segmen

2.702.450.309

-

-

2.702.450.309

Liabilitas segmen

1.787.279.262

-

-

1.787.279.262

Perolehan aset tetap

235.158.069

-

-

235.158.069

Penyusutan dan amortisasi

292.713.271
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21. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING
Pendapatan
Sistem integrasi informatika
Goldust Limited
Pada tanggal 18 Juni 2018, berdasarkan perjanjian ”Financial Proposal to Goldust Limited for
Koperasi Permodalan FELDA”, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan instalasi perangkat lunak
kepada Goldust Limited, Malaysia, dengan total nilai kontrak sebesar Rp97.880.490.890 sesudah
Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, setelah proses instalasi perangkat lunak tersebut selesai,
Goldust Limited setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan terkait perawatan tahunan sistem
informasinya dengan nilai Rp40.975.025.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
pendapatan yang diakui atas jasa instalasi perangkat lunak adalah dengan persentase penyelesaian
yang disepakati antara Perusahaan dan Goldust Limited, Malaysia sebesar 55,27% atau setara
dengan Rp43.287.022.566 (Catatan 16).
Pada tanggal 26 Oktober 2018, berdasarkan surat ”Changes of Implemetantion Schedule and
Delivery of ICBM Project to 36 Months”, Perusahaan dan Goldust Limited setuju untuk menyelesaikan
kontrak instalasi perangkat lunak dan Goldust Limited setuju untuk menggunakan jasa pengamanan
teknologi informasi yang akan dikerjakan oleh Perusahaan setelah proses instalasi perangkat lunak
telah selesai. Kesepakatan ini akan berakhir pada tanggal 26 Oktober 2021.
PT Pillar Fintech Solusindo
Pada tanggal 5 April 2018, berdasarkan Purchase Order No. 100-A/PO/PFS-ETI/IV/2018,
Perusahaan berkomitmen melakukan pekerjaan E-Money dan E-Remittance Platform untuk PT Pillar
Fintech Solusindo dengan nilai kontrak sebesar Rp25.000.000.000. Sampai dengan tanggal
31 Desember 2018, pendapatan yang diakui adalah sebesar Rp25.000.000.000 (Catatan 16).
Sistem integrasi telekomunikasi
PT Karya Lintas Sejahtera (KLS)
Pada tanggal 15 Maret 2018, berdasarkan perjanjian ”Project Turnkey Pekerjaan Jasa Site
Acquisition Dan Construction, Mechanical & Electrical - Microcell Pole” No. 023/MCP/KLSSCAN/III/18, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan pembangunan menara telekomunikasi untuk
provider PT XL Axiata Tbk. Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 14 Maret 2019, dan akan
dievaluasi setiap tahunnya. Berdasarkan addendum No. 03/KLS-ENVY/XI/2018, perjanjian kerjasama
diperpanjang sampai tanggal 30 November 2020. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018,
pendapatan yang diakui adalah sebesar Rp3.013.452.680.
PT Ferprina Trijaya
Pada tanggal 19 Maret 2018, berdasarkan perjanjian No. 006/FTJ-SCAN/III/PKS/2018, Perusahaan
berkomitmen untuk melakukan kerjasama pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi dengan
PT Ferprina Trijaya. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal 19 Maret
2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019. Berdasarkan addendum No. 04/FTJ-ENVY/XI/2018,
perjanjian kerjasama diperpanjang sampai tanggal 29 November 2021. Sampai dengan tanggal
31 Desember 2018, pendapatan yang diakui adalah sebesar Rp7.289.209.610.
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21. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
Pendapatan (lanjutan)
Sistem integrasi telekomunikasi (lanjutan)
PT Sekawan Abadi Prima
Pada tanggal 25 Juli 2018, berdasarkan perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Konstruksi dan Akusisi
Lahan No. 045.LGL-PROC/PKS/SACME/SAP_SN/VII/2018, Perusahaan berkomitmen untuk
bekerjasama dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Menara Telekomunikasi dengan
PT Sekawan AbadI Prima (SAP). Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2019, dan apabila
terjadi perpanjangan masa perjanjian, hal tersebut akan dituangkan dalam addendum. Sampai dengan
tanggal 31 Desember 2018, pendapatan yang diakui adalah sebesar Rp213.905.938.
PT Lasmana Swast Prashida
Pada tanggal 16 April 2018, berdasarkan perjanjian pekerjaan konstruksi Sarana Penunjang
Basetransceiver Station (Bats) Sipil, Mekanikal dan Eletrikal
No. 038/Proc-CME/KP/LSPSCAN/APR/18, Perusahaan bekerjasama dengan PT Lasmana Swast Prashida (LSP) untuk
melakukan pembangunan Konstruksi Tower, Sipil dan Mekanikal & Elektrikal untuk system
telekomunikasi. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada tanggal 15 April 2019, dan apabila terjadi
perpanjangan masa perjanjian, hal tersebut akan dituangkan dalam addendum.
Beban pokok pendapatan
Network Transit Asia SDN BHD
Pada
tanggal
21
Juni
2018,
berdasarkan
Surat
Lantikan
Sub
Kontraktor
No. PTETI/NTASB/GLDPTETI2007107, Perusahaan menunjuk Network Transit Asia SDN BHD
sebagai sub kontraktor untuk mengerjakan proyek pembuatan perangkat lunak dan pemberian jasa
implementasinya dengan total nilai kontrak Rp62.643.520.940.
Andi Kasmiyanto
Pada tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan Perjanjian Kontrak Kerja Sub Kontraktor Jasa
Telekomunikasi antara Perusahaan dengan Bapak Andi Kasmiyanto No. 002/PTSN-ANDI/VII/PKSSUBCON/2018, Perusahaan menunjuk Bapak Andi Kasmiyanto sebagai sub kontraktor untuk
mengerjakan proyek pembuatan menara telekomunikasi. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada
tanggal 1 Maret 2019, dan akan dievaluasi setiap 1 tahun. Berdasarkan addendum No. 01/ANDENVY/XI/2018, perjanjian kerjasama diperpanjang sampai dengan tanggal 30 November 2023.
PT Professional Teknologi Telekomunikasi
Pada tanggal 16 Mei 2018, berdasarkan perjanjian Kontrak Kerja Sub Kontraktor Jasa
Telekomunikasi antara Perusahaan dengan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi (PTT)
No. 002/PTSN-PTPTT/V/PKS-SUBCON/2018, Perusahaan menunjuk PT PTT sebagai sub kontraktor
untuk mengerjakan proyek pembuatan menara telekomunikasi. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir
pada tanggal 17 Mei 2019, dan akan dievaluasi setiap 1 tahun.
Pada tanggal 31 Juli 2018, berdasarkan perjanjian Kontrak Kerja Sub Kontraktor Jasa Telekomunikasi
antara Perusahaan dengan PT Profesional Teknologi Telekomunikasi (PTT) No. 003/PTSNPTPTT/V/PKS-SUBCON/2018, Perusahaan menunjuk PTT sebagai sub kontraktor untuk
mengerjakan proyek pembuatan menara telekomunikasi. Perjanjian kerjasama ini akan berakhir pada
tanggal 31 Juli 2019, dan akan dievaluasi setiap 1 tahun.
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21. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
Utang lain-lain jangka panjang
BIB Corporation Limited
Pada tanggal 16 November 2017, berdasarkan perjanjian hutang piutang antara Perusahaan dengan
BIB Corporation Limited, Jepang, Perusahaan menerima pinjaman dana untuk kegiatan operasional
dengan plafon sebesar Rp22.779.334.565. Pinjaman ini akan dikenakan bunga sebesar 9% efektif
per tanggal 1 Agustus 2018, dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2020 (Catatan 13).
Kemitraan
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Berdasarkan MOU No. 010/MOU/KADIN/2018, No. 11/MOU/ENVY-KADIN-RGS-OKG/08/2018, dan
No. 13/MOU-P/RGS/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia
(KADIN) dengan Perusahaan, PT Ritel Global Solusi, dan PT OHH Kupu-kupu Global, bekerjasama
dalam hal:
a. mengembangkan kadinexport.com, dimana KADIN ditunjuk sebagai mitra untuk membina dan
mengarahkan UMKM anggota KADIN untuk menjadi supplier program KO-IN,
b. mengembangkan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) sebagai pilot project kelapa sawit untuk
proses produksi minyak goring, BUMR kuliner, dan pengembangan BUMR disektor unggulan
lainnya.
c. Bersama dengan AMDEI (Asosiasi Muslim Digital Ecosystem Indonesia) mengembangkan
Lembaga Sertifikasi Halal khususnya di luar NKRI melalui pendaftaran online.
d. Pengelolaan member card KADIN dan platform data digital KADIN.
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU)
Berdasarkan MOU No. 04/MOU/ENVY-LAZISMU-RGS/08/2018 dan No. 05/MOU-P/RGS/08/2018,
tanggal 8 Agustus 2018 antara Lazismu dengan Perusahaan dan PT Ritel Global Solusi, menyetujui:
a. Lazismu memberikan dana bantuan Microfinance Produktif sebesar Rp5.000.000 yang akan
dikelola untuk per satu Mitra KO-IN dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh
Perusahaan.
b. Perusahaan memberikan infak, shodaqoh, dan Corporate Social Responsibility sebesar 5,5% dari
keuntungan bersih atas Mitra KO-IN binaan yang menerima dana microfinance produktif dari
Lazismu.
MOU No. 12/MOU/ENVY-DDII-DMS/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018 antara Lazismu dengan
Perusahaan, menyetujui untuk bekerjasama dalam penyediaan layanan dan solusi di bidang ICT dan
electronic payment services untuk diterapkan di lingkungan Lazismu.
Berdasarkan MOU No. 03/MOU/ENVY-HD-RGS/08/2018 dan No. 04/MOU-P/RGS/08/2018 tanggal
8 Agustus 2018 antara Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia
(DDII) dengan Perusahaan dan PT Ritel Global Solusi, menyetujui untuk:
a. DDII akan memberikan dana bantuan Microfinance Produktif sebesar Rp5.000.000 yang akan
dikelola untuk per satu Mitra KO-IN dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh
Perusahaan.
b. Perusahaan memberikan infak, shodaqoh, dan Corporate Social Responsibility sebesar 5,5% dari
keuntungan bersih atas Mitra KO-IN binaan yang menerima dana microfinance produktif dari DDII.
Nota kesepahaman ini berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021.
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21. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
Kemitraan (lanjutan)
Hidayatullah
Berdasarkan MOU No. 05/MOU/ENVY-HD-RGS/08/2018 dan No. 06/MOU-P/RGS/08/2018 tanggal
8 Agustus 2018 antara Hidayatullah dengan Perusahaan dan PT Ritel Global Solusi, menyetujui untuk:
a. Hidayatullah akan memberikan dana bantuan Microfinance Produktif sebesar Rp5.000.000 yang
akan dikelola untuk per satu Mitra KO-IN dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh
Perusahaan.
b. Perusahaan memberikan infak, shodaqoh, dan Corporate Social Responsibility sebesar 5,5% dari
keuntungan bersih atas Mitra KO-IN binaan yang menerima dana microfinance produktif dari
Hidayatullah.
Nota kesepahaman ini berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021.
MOU No. 63/01/A14/VIII/2018 dan No. 13/MOU/ENVY-HD-DSM/08/2018 tanggal 8 Agustus 2018
antara Hidayatullah dengan Perusahaan, menyetujui untuk bekerjasama dalam penyediaan layanan
dan solusi dibdiang ICT dan electronic payment services untuk diterapkan di lingkungan Hidayatullah.
Yayasan Barkah Waqaf Internasional
Berdasarkan MOU No. 09/MOU/ENVY-HD-RGS/08/2018 dan No. 10/MOU-P/RGS/08/2018 tanggal
8 Agustus 2018 antara Yayasan Barkah Waqaf International dengan Perusahaan dan PT Ritel Global
Solusi, menyetujui untuk mengembangkan sistem operasi Halal Indonesia. Nota kesepahaman ini
berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021.
PT Asosiasi Home Industri Indonesia (Ahindo)
Berdasarkan MOU No. 07/MOU/ENVY-AHINDO-RGS/08/2018 dan No. 08/MOU-P/RGS/07/2018
tanggal 8 Agustus 2018 antara PT Asosiasi Home Industri Indonesia (Ahindo) dengan Perusahaan dan
PT Ritel Global Solusi, menyetujui:
a. Ahindo akan menyalurkan produk UMKM sebagai kelengkapan produk penjualan di KO-IN.
b. Ahindo akan menggunakan sistem aplikasi yang sudah ditentukan untuk menjual produk-produk di
KO-IN.
c. Ahindo akan menggunakan member card dari Perusahaan sebagai tanda keanggotaan asosiasi.
Nota kesepahaman ini berakhir pada tanggal 8 Agustus 2021.
Berdasarkan MOU No. 08/MOU/ENVY-PTAHINDO-RGS/08/2018 dan No. 09/MOU-P/RGS/07/2018
tanggal 8 Agustus 2018 antara PT Asosiasi Home Industri Indonesia (Ahindo) dengan Perusahan dan
PT Ritel Global Solusi, menyetujui untuk menggunakan sistem payment point online bank yang
disediakan Perusahaan. Nota kesepahaman ini berakhir pada tanggal 21 Juli 2021.
PT Anjungan Sarana Investama (ASI)
Berdasarkan MOU antara Perusahaan dengan PT Anjungan Sarana Investama (ASI) bekerjasama
untuk mengelola layanan ATM dan penjualan dan penyewaan kembali mesin ATM termasuk menjadi
penyedia paket keuangan, dimana semua kepemilikan, keuntungan, kerugian, dan alokasi lainya yang
berkaitan dengan proyek harus dinegosiasikan dan disepakati bersama. Nota kesepahaman ini berakhir
ketika kontrak telah selesai dan semua hal yang belum diselesaikan pada tanggal kinerja tersebut telah
dilakukan sesuai dengan perjanjian.
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21. IKATAN DAN PERJANJIAN PENTING (lanjutan)
Kemitraan (lanjutan)
Bluesify Solution Sdn. Bhd (Bluesify)
Berdasarkan MOU “Cooperation of Business Development in the Managed Security Servicce Provider
(MSSP) antara Perusahaan dengan Bluesify Solution Sdn. Bhd (Bluesify) tanggal 6 April 2018,
bekerjasama dalam pengadaan proyek, penelitian, pelatihan, konsultasi, dan pertukaran data dan
informasi untuk pengembangan bisnis disemua lingkup Managed Security Sevices Provider (MSSP).
Nota kesepahaman ini berakhir pada tanggal 6 April 2021.
Next Level Technologies Sdn. Bhd (NLT)
Berdasarkan MOU “Cooperation of Business Development in the Clinical Engineering Services antara
Perusahaan dengan Next Level Technologies Sdn. Bhd (NLT) tanggal 4 Mei 2018, bekerjasama dalam
pengadaan proyek, penelitian, pelatihan, konsultasi, dan pertukaran data dan informasi untuk
pengembangan bisnis disemua lingkup clinical engineering services. Nota kesepahaman ini berakhir
pada tanggal 4 Mei 2021.
22. INSTRUMEN KEUANGAN
Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar instrumen
keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan:
2018
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

ASET KEUANGAN
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Jumlah Aset Keuangan

44.752.309.582
56.437.438.370
1.244.508.110

44.752.309.582
56.437.438.370
1.244.508.110

102.434.256.062

102.434.256.062

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778
618.578.846
6.479.718.475

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778
618.578.846
6.479.718.475

56.644.364.380

56.644.364.380

LIABILITAS KEUANGAN
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pembiayaan jangka panjang
Utang lain-lain jangka panjang
Jumlah Liabilitas Keuangan

2017
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

ASET KEUANGAN
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Jumlah Aset Keuangan
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5.548.060.517
244.694.776
2.046.405.600

5.548.060.517
244.694.776
2.046.405.600

7.839.160.893

7.839.160.893
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22. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)
2017
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

LIABILITAS KEUANGAN
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pembiayaan jangka panjang
Utang lain-lain jangka panjang
Jumlah Liabilitas Keuangan

6.491.276
26.393.520
993.103.774
216.209.303
6.479.718.475

6.491.276
26.393.520
993.103.774
216.209.303
6.479.718.475

7.721.916.348

7.721.916.348

2016
Nilai Tercatat

Nilai Wajar

ASET KEUANGAN
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Jumlah Aset Keuangan

330.728.064
794.661.916

330.728.064
794.661.916

1.125.389.980

1.125.389.980

14.385.867
54.150.500
186.452.280
181.983.500

14.385.867
54.150.500
186.452.280
181.983.500

436.972.147

436.972.147

LIABILITAS KEUANGAN
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pembiayaan jangka panjang
Jumlah Liabilitas Keuangan

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk menentukan nilai wajar masing-masing
kelompok dari instrumen keuangan Perusahaan:
1.
2.
3.

Nilai wajar kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan
beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek dan akan
jatuh tempo dalam waktu 12 bulan.
Nilai tercatat dari liabilitas keuangan berupa utang pembiayaan jangka panjang ditentukan
menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif.
Nilai wajar dari utang lain-lain jangka panjang dicatat sebesar biaya historis karena nilai wajarnya
tidak dapat diukur secara handal. Tidak praktis untuk mengestimasi nilai wajar dari liabilitas
tersebut karena tidak ada jangka waktu pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk
diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal laporan posisi keuangan.

23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN
Dalam aktivitas usahanya sehari-hari, Perusahaan dihadapkan pada berbagai risiko. Risiko utama
yang dihadapi Perusahaan yang timbul dari instrumen keuangan adalah risiko kredit, risiko pasar
(yaitu risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar mata uang asing) dan risiko likuiditas. Fungsi
utama dari manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci,
mengukur risiko-risiko ini dan mengelola posisi risiko sesuai dengan kebijakan dan risk appetite
Perusahaan. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk
menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.
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23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan
dengan perubahan di pasar, produk dan praktek pasar terbaik.
Direksi bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko Perusahaan secara
keseluruhan serta kebijakan pada area tertentu seperti risiko kredit, risiko suku bunga, dan risiko
likuiditas.
Risiko Kredit
Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan
instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan
dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito
pada bank, transaksi valuta asing dan instrumen keuangan lainnya.
Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Perusahaan pada nilai tercatat (tanpa
memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan operasi
utama.
31 Desember 2018
Belum jatuh tempo atau Telah jatuh tempo tetapi Telah jatuh tempo
tidak mengalami
belum mengalami
dan mengalami
penurunan nilai
penurunan nilai
penurunan nilai
Bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Jumlah

44.749.309.582
56.437.438.370
101.186.747.952

1.244.508.110
1.244.508.110

Total
-

31 Desember 2017
Belum jatuh tempo atau Telah jatuh tempo tetapi Telah jatuh tempo
tidak mengalami
belum mengalami
dan mengalami
penurunan nilai
penurunan nilai
penurunan nilai
Bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Jumlah

5.545.635.157
244.694.776
5.790.329.933

2.046.405.600
2.046.405.600

Total
-

31 Desember 2016
Belum jatuh tempo atau Telah jatuh tempo tetapi Telah jatuh tempo
tidak mengalami
belum mengalami
dan mengalami
penurunan nilai
penurunan nilai
penurunan nilai
Bank
Piutang usaha
Jumlah

329.717.773
794.661.916
1.124.379.689

-

44.749.309.582
56.437.438.370
1.244.508.110
102.431.256.062

5.545.635.157
244.694.776
2.046.405.600
7.836.735.533

Total
-

329.717.773
794.661.916
1.124.379.689

Perusahaan melakukan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang diakui dan kredibel. Perusahaan
memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus
melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus
untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.
Risiko kredit juga timbul dari simpanan-simpanan di bank dan institusi keuangan. Untuk memitigasi
risiko kredit, Perusahaan menempatkan kas pada institusi keuangan yang terpercaya.
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23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
Risiko Pasar
Risiko Tingkat Suku Bunga
Risiko terhadap tingkat suku bunga merupakan risiko nilai wajar atau arus kas masa datang dari
instrumen keuangan yang berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Pengaruh dari
risiko perubahan suku bunga pasar berhubungan dengan pinjaman jangka pendek dan panjang dari
Perusahaan yang dikenai suku bunga mengambang.
Perusahaan memonitor secara ketat fluktuasi suku bunga pasar dan ekspektasi pasar sehingga dapat
mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Perusahaan secara tepat waktu.
Manajemen tidak menganggap perlunya melakukan swap suku bunga saat ini.
Tabel berikut adalah nilai tercatat, berdasarkan jatuh temponya, atas liabilitas keuangan Perusahaan
yang terkait risiko tingkat suku bunga pada tanggal 2018, 2017, dan 2016:
31 Desember 2018
Rata-rata
Suku Bunga
Efektif
Liabilitas
Utang pembiayaan
Utang lain-lain
jangka panjang

Jatuh Tempo
dalam Satu
Tahun

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Kedua

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Ketiga

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Keempat

Jatuh Tempo
pada atau Lebih
dari Tahun Kelima

Total

8,74%-15,31%

124.906.586

148.844.190

163.420.957

116.314.485

65.092.628

618.578.846

9,00%

-

6.479.718.475

-

-

-

6.479.718.475

31 Desember 2017
Rata-rata
Suku Bunga
Efektif
Liabilitas
Utang pembiayaan
Utang lain-lain
jangka panjang

Jatuh Tempo
dalam Satu
Tahun

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Kedua

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Ketiga

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Keempat

Jatuh Tempo
pada atau Lebih
dari Tahun Kelima

Total

8,50%-11,50%

42.322.093

52.100.363

64.137.845

57.649.002

-

216.209.303

9,00%

-

6.479.718.475

-

-

-

6.479.718.475

31 Desember 2016
Rata-rata
Suku Bunga
Efektif
Liabilitas
Utang pembiayaan

Jatuh Tempo
dalam Satu
Tahun

8,50%-11,50%

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Kedua

181.983.500

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Ketiga
-

Jatuh Tempo
Pada Tahun
Keempat
-

Jatuh Tempo
pada atau Lebih
dari Tahun Kelima
-

-

Total
181.983.500

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
Risiko mata uang asing adalah risiko ketika nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu
instrumen keuangan karena perubahan dari nilai tukar mata uang asing. Eksposur Perusahaan
terhadap fluktuasi nilai tukar atas Perusahaan berasal dari berbagai nilai tukar mata uang terutama
sehubungan dengan Dolar Amerika Serikat.
Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, Perusahaan mempunyai aset dalam mata uang
asing sebagai berikut :
2018
Mata Uang Asing

Aset
Bank

USD

1.576.187

Rupiah

31 Desember
2017
Mata Uang Asing

22.824.759.207

401.172

Rupiah

5.435.071.928

2016
Mata Uang Asing
2.824

Rupiah
37.948.504

Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016, kurs konversi yang digunakan diungkapkan pada
Catatan 2i mengenai kebijakan akuntansi.
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23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
Risiko Pasar (lanjutan)
Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing (lanjutan)
Berikut adalah sensitivitas Perusahaan terhadap kenaikan atau penurunan kurs Rupiah terhadap
Dolar Amerika Serikat pada tanggal laporan posisi keuangan, yang menggunakan 10% tingkat
sensitivitas untuk tujuan pelaporan risiko kurs mata uang asing secara internal kepada personel
manajemen kunci dan pengungkapan berikut merupakan hasil penelaahan manajemen atas
kemungkinan perubahan kurs mata uang asing yang wajar.
Jika Rupiah menguat 10% terhadap Dolar Amerika Serikat, maka jumlah rugi komprehensif untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 akan berkurang sebesar Rp2.282.475.921.
Sedangkan jika Rupiah melemah 10% terhadap Dolar Amerika Serikat, akan terjadi dampak
berlawanan terhadap jumlah rugi komprehensif dengan besaran yang sama. Dampak perubahan kurs
Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tersebut terutama berasal dari perubahan nilai wajar aset
keuangan dalam Dolar Amerika Serikat.
Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko pada saat Perusahaan tidak bisa memenuhi liabilitas pada saat jatuh
tempo. Manajemen melakukan evaluasi dan pengawasan atas arus kas masuk (cash-in) dan kas
keluar (cash-out) untuk memastikan tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan pembayaran
liabilitas yang jatuh tempo. Secara umum, kebutuhan dana untuk pelunasan liabilitas jangka pendek
maupun jangka panjang yang jatuh tempo diperoleh dari pendapatan dari pelanggan.
Tabel di bawah merupakan profil jatuh tempo liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan
pembayaran kontraktual yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
31 Desember 2018
<1 bulan
Liabilitas:
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pembiayaan jangka
panjang
Utang lain-lain jangka
panjang
Jumlah

1-3 bulan

3-12 bulan

>12 bulan

Total

11.187.225.285
23.889.152
-

434.835.353
14.777.856.778

23.095.653.539
26.606.952
-

-

34.282.878.824
485.331.457
14.777.856.778

-

-

124.906.586

493.672.260

618.578.846

-

-

-

6.479.718.475

6.479.718.475

11.211.114.437

15.212.692.131

23.247.167.077

6.973.390.735

56.644.364.380

<1 bulan

1-3 bulan

31 Desember 2017
Liabilitas:
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pembiayaan jangka
panjang
Utang lain-lain jangka
panjang
Jumlah

6.491.276

3-12 bulan

>12 bulan

Total

-

26.393.520
993.103.774

-

-

6.491.276
26.393.520
993.103.774

-

-

42.322.093

173.887.210

216.209.303

-

-

-

6.479.718.475

6.479.718.475

6.491.276

1.019.497.294

42.322.093

6.653.605.685

7.721.916.348
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23. TUJUAN DAN KEBIJAKAN RISIKO MANAJEMEN KEUANGAN (lanjutan)
Risiko Likuiditas (lanjutan)
31 Desember 2016
<1 bulan

1-3 bulan

Liabilitas:
Utang usaha
Utang lain-lain
Beban masih harus dibayar
Utang pembiayaan jangka
panjang

-

Jumlah

3-12 bulan

>12 bulan

54.150.500
186.452.280

-

-

-

181.983.500

-

240.602.780

181.983.500

14.385.867
-

Total
14.385.867
54.150.500
186.452.280
181.983.500

14.385.867

436.972.147

Pengelolaan Modal
Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan pemeliharaan peringkat
kredit yang tinggi dan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan
bagi pemegang saham.
Manajemen Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan
perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan
dapat memilih menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham.
Tidak ada perubahan yang dibuat dalam tujuan, kebijakan, atau proses selama periode yang
disajikan.
Kebijakan Perusahaan adalah untuk menjaga rasio modal yang sehat dalam rangka untuk
mengamankan pembiayaan pada biaya yang wajar.
Tabel di bawah ini merangkum jumlah modal yang dipertimbangkan oleh Perusahaan pada tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016:
2018
Modal saham
Tambahan modal disetor
Defisit

2017

120.000.000.000
761.564.280
(16.964.725.942)

2016

23.995.527.808
(24.480.825.673 )

23.995.527.808
(23.080.356.761 )

Sebagaimana praktik yang berlaku umum, Perusahaan mengevaluasi struktur permodalan melalui
rasio utang terhadap modal (gearing ratio) yang dihitung melalui pembagian antara utang bersih
dengan modal. Utang bersih adalah jumlah liabilitas sebagaimana disajikan di dalam laporan posisi
keuangan dikurangi dengan jumlah kas dan setara kas, sedangkan modal meliputi seluruh komponen
ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016,
perhitungan rasio tersebut adalah sebagai berikut:
2018
Jumlah liabilitas
Dikurangi kas dan setara kas
Utang bersih
Jumlah ekuitas (defisiensi ekuitas) - neto

2017

2016

66.850.156.226
44.752.309.582

9.522.082.743
5.548.060.517

1.787.279.262
330.728.064

22.097.846.644
103.796.838.338

3.974.022.226
(485.297.865 )

1.456.551.198
915.171.047

(0,21)

(8,19 )

Rasio utang terhadap modal
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24. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS
Pengungkapan tambahan atas laporan arus kas terkait aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak
mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:
2018

2017

704.588.629

229.425.000

181.983.500

-

-

11.264.635.008

Pembelian aset tetap melalui
utang pembiayaan
Reklasifikasi tambahan modal disetor
menjadi modal saham

2016

25. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK LAPORAN ARUS KAS
Rekonsiliasi utang pembiayaan konsumen neto:
2018
Saldo Awal
Utang pembiayaan

Perubahan Non
Kas

Arus Kas
(302.219.086 )

216.209.303

Utang lain-lain jangka panjang

6.479.718.475

Total

6.695.927.778

(302.219.086 )

Saldo Akhir

704.588.629

618.578.846

-

6.479.718.475

704.588.629

7.098.297.321

2017
Saldo Awal
Utang pembiayaan

181.983.500

(195.199.197 )

Saldo Akhir

229.425.000

216.209.303

-

6.479.718.475

-

6.479.718.475

181.983.500

6.284.519.278

229.425.000

6.695.927.778

Utang lain-lain jangka panjang
Total

Perubahan Non
Kas

Arus Kas

2016
Saldo Awal
Utang pembiayaan

Perubahan Non
Kas

Arus Kas
-

-

181.983.500

Saldo Akhir
181.983.500

26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN
Ikatan dan perjanjian penting
Pada tanggal 1 Januari 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Pembangunan Sistem Informasi
Manajemen Pekan Olahraga Nasional”, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama
pekerjaan pengadaan software ”Big Data” dengan PT Zamrud Khatulistiwa Technologi. Total nilai
kontrak tersebut sebesar Rp5.010.000.000. Setelah proses pekerjaan tersebut selesai, PT Zamrud
Khatulistiwa Technologi setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan terkait konsultasi dan
pengembangan dengan nilai Rp9.517.200.000. Selain itu, PT Zamrud Khatulistiwa Technologi juga
setuju untuk menggunakan jasa Perusahaan terkait perawatan sistem informasinya selama 1 tahun
setelah seluruh pekerjaan untuk pengadaan software dan konsultasi serta pengembangan selesai
dengan nilai Rp4.752.000.000. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal
perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
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26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Ikatan dan perjanjian penting (lanjutan)
Sesuai license agreement, pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan bekerjasama dengan Cranium
mengembangkan mesin pengelola transaksi dan pembayaran dalam “Unity Syariah Network”.
Beberapa fitur yang akan diterapkan seperti Transaction Support, Bank Interfaces, Local Network
Interfaces, Bill Payment Interface, Billers API, Fintech API dan Aplikasi Seluler (Android dan IOS).
Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari tanggal perjanjian, dan akan dievaluasi
setiap 1 tahun.
Sesuai Akta Notaris No. 03 dari Dewi Sukardi, S.H., M.Kn., tanggal 21 Januari 2019, Perusahaan
menempatkan investasi sebesar Rp3.500.000.000 (atau setara dengan 70% kepemilikan) ke PT Ritel
Global Solusi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, modal yang sudah disetorkan adalah
sebesar Rp1.500.000.000 (Catatan 7).
Pada tanggal 12 Februari 2019, berdasarkan perjanjian ”Pengadaan Perangkat EDC MPOS”
No. 005/PKS/ENVY-DINAMIKA/II/2019 dan No. 001/PK-MPOS/DUJ/II/2019, Perusahaan
berkomitmen untuk melakukan pekerjaan pengadaan perangkat ”EDC MPOS” untuk PT Dinamika
Utama Jaya sebanyak 4.000 unit dengan total nilai kontrak sebesar Rp31.680.000.000 belum
termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku untuk masa waktu 1 tahun dimulai dari
tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.
Berdasarkan nota kesepahaman “Rencana Proyek Kerjasama Operasi (KSO)” antara Perusahaan
dengan PT Jabar Telematika tanggal 13 Februari 2019, menyetujui untuk membentuk sebuah entitas
baru dalam pelaksanaan proyek untuk pengembangan “Smart Province Jawa Barat” yang meliputi
pengembangan “Data Center”, “Smart Card (Unity)”, “e-Government” dan penyediaan “RFID”. Nota
kesepahaman ini berlaku selama 6 bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan nota kesepahaman No. 05.00/MOU/Jabartel-SJAENVY/HK.00-JT/II/2019 tentang ”Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Serat Optik di Wilayah
Jawa Barat”, antara Perusahaan, PT Jabar Telematika, dan PT Suryajaya Teknotama, menyetujui
rencana kerjasama dalam melaksanakan peluang bisnis di bidang pembangunan dan pengembangan
infrastruktur telekomunikasi serat optik di wilayah Jawa Barat. Nota kesepahaman ini berlaku selama
6 bulan sejak perjanjian tersebut ditandatangani.
Pada tanggal 11 Maret 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Pekerjaan Pengadaan Hardware
dan Lisensi Software Untuk Pengembangan Platform Keuangan dan Perpajakan”
No. 011/PKS/Teknoglobal-ENVY/III/2019, Perusahaan berkomitmen untuk melakukan kerjasama
pekerjaan pengadaan hardware dan lisensi software untuk pengembangan platform keuangan dan
perpajakan dengan PT Teknoglobal Multi Sistem Integrasi. Total nilai kontrak tersebut sebesar
Rp80.960.000.000 sesudah Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku dari tanggal perjanjian
ditandatangani sampai dengan tanggal 11 Maret 2024.
Pada tanggal 5 April 2019, berdasarkan perjanjian kerjasama ”Penyediaan, Penerapan dan
Pemeliharaan Sistem EnvyCBS” No. 012/PKS/ENVY-DATAGENSIA/IV/2019, Perusahaan
berkomitmen untuk melakukan kerjasama pekerjaan penyediaan, implementasi, dan pemeliharaan
sistem ”EnvyCBS” dengan PT Data Inteligen Indonesia. Total nilai kontrak tersebut sebesar
Rp75.000.000.000 belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Perjanjian ini berlaku dari tanggal
perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 20 Desember 2024.
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26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Perubahan anggaran dasar
Sesuai Akta Notaris No. 61 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 26 Februari 2019, para
pemegang saham Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
Perubahan status perubahan Perusahaan dari semula perseroan terbuka menjadi perseroan
tertutup.
Menyetujui untuk mengubah anggaran dasar Perusahaan sehubungan status Perusahaan
menjadi perseroan tertutup sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Perubahan tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0033486.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal
27 Februari 2019.
Sesuai Akta Notaris No. 56 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 15 Maret 2019, para pemegang
saham Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan, dengan mengangkat
Ayu Perwitasari dan Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid sebagai Direktur, serta mengangkat Abdul
Aziz Bin Mohd Yusof sebagai Komisaris independen, sehingga susunan Dewan Komisaris dan
Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris utama
Komisaris
Komisaris independen
Komisaris independen
Komisaris independen

: Imron Hamzah
: Jonathan Tan Kwan Nyan
: Abdul Aziz Bin Mohd Yusof
: Drs. Anis Baridwan, MBA
: Piter

Direksi
Direktur utama
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur
Direktur independen

: Mohd. Sopiyan bin Mohd. Rashdi
: Mohd Nadzaruddin Bin Abd Hamid
: Azmel Helmi Bin Hamzah
: Mohammad Za Ed Bin Ramli
: Mahendra, M.Sc
: Ayu Perwitasari
: Lesmono Widodo

Menyetujui pengalihan sebagian saham milik Mohd Sopiyan Bin Mohd Rasdi dan Scan Associates
Berhad, Malaysia, masing-masing sebanyak 34.189.010 lembar saham (atau setara dengan
Rp3.418.901.000) dan sebanyak 4.808.680 lembar saham (atau setara dengan Rp480.868.000)
kepada PT Envy Manajemen Konsultasi.
Sesuai Akta Notaris No. 91 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., tanggal 22 Maret 2019, para
pemegang saham Perusahaan menyetujui beberapa keputusan berikut:
Rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perusahaan
kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia serta
mengubah status Perusahaan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka.
Melakukan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya
600.000.000 saham dari total modal ditempatkan dan disetor, dengan nilai nominal Rp100 per
saham.
Memberikan program Alokasi Saham Kepada Karyawan (Employee Stock Allocation), dengan
jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 3% dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/ dijual
kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
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26. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Perubahan anggaran dasar (lanjutan)
Menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar Perusahaan, dalam rangka penawaran umum
saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0049506.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal
25 Maret 2019.
Piutang usaha
Sampai dengan tanggal 12 Juni 2019, Perusahaan telah menerima pelunasan piutang usaha dari
Goldust Limited, Malaysia dan PT Pillar Fintech Solusindo masing-masing sebesar Rp27.063.056.768
dan Rp15.200.000.000 (Catatan 5).
27. STANDAR AKUNTANSI BARU
Standar baru, amandemen, dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk
tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 yang mungkin berdampak pada laporan
keuangan adalah sebagai berikut:
Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019:
- PSAK 24 – “Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program”
- PSAK 22 (Penyesuaian Tahunan 2018) – “Kombinasi Bisnis”
- PSAK 26 (Penyesuaian Tahunan 2018) – “Biaya Pinjaman”
- PSAK 46 (Penyesuaian Tahunan 2018) – “Pajak Penghasilan”
- PSAK 66 (Penyesuaian Tahunan 2018) – “Pengaturan Bersama”
- ISAK No. 33 - “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka”.
- ISAK 34 - “Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan”.
Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020:
- PSAK No. 71 - "Instrumen Keuangan”;
- PSAK No. 72 - “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”;
- PSAK No. 73 - "Sewa”;
- Amandemen PSAK No. 15 - “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang
Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”;
- Amandemen PSAK No. 62 - “Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
dengan PSAK No. 62: Kontrak Asuransi”;
- Amandemen PSAK No. 71 - “Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan
Kompensasi Negatif”.
Perusahaan sedang menganalisa dampak penerapan standar akuntansi dan interpretasi tersebut di
atas yang relevan terhadap laporan keuangan Perusahaan.
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28. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016 yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan dengan
laporan auditor independen No. 00166/2.1051/AU.1/05/0929-2/1/III/2019 tanggal 28 Maret 2019.
Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham
maka laporan keuangan tersebut diterbitkan kembali dengan disertai perubahan maupun tambahan
pengungkapan pada laporan laba rugi dan komprehensif lain serta catatan atas laporan keuangan
sebagai berikut:
1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:
31 Desember 2018
Disajikan
sebelumnya
Pendapatan bunga
Beban bunga
Lain-lain - bersih

Reklasifikasi

999.423.207

1.158.987.032
(72.876.558)
(1.086.110.474)

Diterbitkan
kembali
1.158.987.032
(72.876.558 )
(86.687.267 )

31 Desember 2017
Disajikan
sebelumnya
Pendapatan bunga
Beban bunga
Lain-lain - bersih

Reklasifikasi

(56.205.462 )

2.990.539
(10.870.757)
7.880.218

Diterbitkan
kembali
2.990.539
(10.870.757 )
(48.325.244 )

31 Desember 2016
Disajikan
sebelumnya
Pendapatan bunga
Beban bunga
Lain-lain - bersih

(3.787.856 )

2. Catatan atas laporan keuangan:
a. Beban masih harus dibayar (Catatan 10)
b. Kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan (Catatan 26)
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Reklasifikasi
1.249.762
(8.964.115)
7.714.353

Diterbitkan
kembali
1.249.762
(8.964.115 )
3.926.497

