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

PT Nusantara Almazia, Tbk.
Kegiatan Usaha Utama :
Pengembang (Developer) Properti
Berkedudukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia
KANTOR PUSAT
Kantor Pemasaran CKM City
Jl. Raya Citra Kebun Mas
Desa Bengle, Kecamatan Majalaya
Kabupaten Karawang, Jawa Barat - 41351
Telp. +62 267 432851, Fax: +62 267 432851
Website : www.nusantara-almazia.com, Email : nusantara@ristiagroup.com
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Sebanyak 461.538.000 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 21,003%
(dua puluh satu koma nol nol tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan,
yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Baru”) dengan Nilai Nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap
Saham, dengan Harga Penawaran Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir
Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini
adalah sejumlah Rp101.538.360.000,- (seratus satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 605.999.394 (enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus
sembilan puluh empat) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 34,908% (tiga puluh empat koma sembilan nol delapan
persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham
ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1.000 (seribu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1.313 (seribu tiga ratus
tiga belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan
yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal
Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan
selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai
dengan 23 September 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I
tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut
menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri
I adalah sebanyak-banyaknya Rp412.079.587.920,- (empat ratus dua belas miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu
sembilan ratus dua puluh Rupiah).
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.
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Sinarmas Sekuritas
PENCATATAN SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI AKAN DILAKUKAN
DI BURSA EFEK INDONESIA
EMISI EFEK INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERBATASAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN. RISIKO
USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VII DI DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN ANTARA
LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM
SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI
SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN
KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2019

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek Bersifat Ekuitas sehubungan
dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019 dengan surat No. 112/DIR-NA/VII/2019, sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturanperaturan pelaksanaannya (“UUPM”).
Perseroan merencanakan akan mencatatkan saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran
Umum Perdana Saham ini pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip
Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas tanggal 30 Agustus 2019 dengan surat No. S-05126/BEI.PP1/082019. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini
dibatalkan dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.
Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung
jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan
yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masingmasing.
Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang terafiliasi
dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam
Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
PT Sinarmas Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak
terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan
dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat
pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang
Pasar Modal.
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU
DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI,
MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM
INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU
BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU
YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.
PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH
PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG
MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI
TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.
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DEFINISI DAN SINGKATAN
Afiliasi

: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1
Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
b. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau
komisaris dari pihak tersebut;
c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu)
atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;
d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik
langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau
dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik
langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAE

: Berarti Biro Administrasi Efek.

BEI atau Bursa Efek

: Berarti Bursa Efek Indonesia, bursa efek sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal, yang
diselenggarakan oleh Bursa, suatu Perseroan terbatas berkedudukan
di Jakarta, tempat saham Perseroan akan dicatatkan.

BNRI

: Berarti Berita Negara Republik Indonesia.

Daftar Pemegang Saham

: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan
tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan
Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang
Rekening kepada KSEI.

DPPS

: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang
Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan
yang disusun berdasarkan FPPS yang dibuat oleh masing-masing
Penjamin Emisi Efek.

Efektif

: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan
Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan
No. IX.A.2 tahun 2009, yaitu:
1) Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan
Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah
mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam
peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran
dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan
yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau
b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan
terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta
OJK dipenuhi; atau
2) Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang
diperlukan.
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Entitas Anak

:

Berarti perusahaan dimana i) Perseroan mempunyai kepemilikan
saham dengan hak suara lebih dari 50% baik langsung maupun tidak
langsung atau ii) apabila Perseroan memiliki 50% atau kurang atas
saham dengan hak suara, Perseroan memiliki kemampuan untuk
mengendalikan Entitas Anak atau iii) yang laporan keuangannya
dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

FKPS

: Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham, formulir yang
dikeluarkan oleh Manajer Penjatahan yang merupakan konfirmasi
atas hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti
kepemilikan atas Saham Yang Ditawarkan yang dijual oleh
Perseroan pada pasar perdana.

FLPP

: Berarti Singkatan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan,
merupakan fasilitas KPR program Pemerintah guna mendorong
terjadinya program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

FPPS

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

Harga Penawaran

: Berarti harga yang harus dibayarkan para pemesan saham dalam
rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, yakni
Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham.

Harga Pelaksanaan Waran
Seri I

: Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat
Pelaksanaan Waran Seri I, yakni Rp680,- (enam ratus delapan
puluh Rupiah) setiap Saham.

Hari Bursa

: Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa
Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut
merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur
oleh Bursa Efek.

Hari Kalender

: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender
Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur
nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.

Hari Kerja

: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur
nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Kemenkumham

: Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.

Kementerian PUPR

: Berarti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KSEI

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

Masa Penawaran Umum

: Berarti jangka waktu yang berlangsung paling kurang 1 (satu) hari
kerja dan paling lama 5 (lima) hari kerja sesuai dengan Peraturan
No. IX.A.2, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan
Saham sebagaimana diatur dalam FPPS dan Bab XVI mengenai
Tata Cara Pemesanan Saham.
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Manajer Penjatahan

: Berarti PT Sinarmas Sekuritas yang bertanggung jawab atas
penjatahan Saham Baru sesuai dengan syarat-syarat yang
ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.

Masyarakat

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

MBR

: Berarti singkatan dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah,
berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 yaitu masyarakat
yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Saat ini pemerintah
menetapkan kriteria MBR adalah mereka yang memiliki keterbatasan
daya beli dan belum memiliki rumah dengan penghasilan maksimal
Rp 4 juta dan Rp 7 juta.

Menkumham

: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik
Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan PerundangUndangan Republik Indonesia).

NIB

: Berarti Nomor Induk Berusaha.

OJK

: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan
lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan
wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 21 Tahun 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 Bapepam dan LK ke OJK.

Pasar Perdana

: Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh
Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum
Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.

Pasar Sekunder

: Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.

Pemegang Rekening

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

Penjamin Emisi Efek

: Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas
nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran
Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan
Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah
PT Sinarmas Sekuritas.
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Penawaran Awal (bookbuilding) : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung
dengan menggunakan Prospektus Awal sesuai dengan peraturan
perundang- undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang
antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas
saham yang akan ditawarkan dan atau perkiraan harga penawaran
saham.
Penawaran Umum

: Berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan
untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara
yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan
pelaksanaannya.

Penitipan Kolektif

: Berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh
lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Izin Prinsip BEI

: Berarti Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas yang
diberikan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Agustus 2019
dengan surat No. S-05126/BEI.PP1/08-2019.

Peraturan IX.A.1

: Berarti Peraturan No. IX.A.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan LK No. Kep-690/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran.

Peraturan IX.A.2

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

Peraturan IX.A.7

: Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam
No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang
Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Peraturan IX.E.1

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

Peraturan IX.E.2

: Berarti Peraturan No. IX.E.2 Lampiran dari Keputusan Ketua
Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011
tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan IX.J.1

: Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua BapepamLK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok
Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum
Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik.

Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek

Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham

Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum
Perseroan No. 1.249 tanggal 11 Juli tahun 2019 dan Addendum I
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan
No. 1.019 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dihadapan Recky
Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat.
: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 1.250
tanggal 11 Juli 2019 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham No. 1.020 tanggal 11 September 2019 yang
dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Kota
Jakarta.
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Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Waran Seri I

: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I
No. 1.252 tanggal 11 Juli 2019 dan Addendum I Perjanjian
Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 1.022 tanggal
11 September 2019 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele,
S.H. Notaris di Kota Jakarta.

Pernyataan Penerbitan Waran
Seri I

: Berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 1.251 tanggal
11 Juli 2019 dan Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri
I No. 1.021 tanggal 11 September 2019 yang dibuat dihadapan
Recky Francky Limpele, S.H. Notaris di Kota Jakarta.

POJK No. 32/2014

: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

POJK No. 33/2014

: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan
Publik.

POJK No. 34/2014

: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau
Perusahaan Publik.

POJK No. 35/2014

: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember
2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan
Publik.

POJK No. 30/2015

: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember
2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran
Umum.

POJK No. 55/2015

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

POJK No. 7/2017

: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret
2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau
Sukuk.

POJK No. 8/2017

: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017
tentang Bentuk Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam
Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas.

POJK No. 10/2017

Berarti Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 maret 2017
tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.

POJK No. 23/2017

: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017
tentang Prospektus Awal dan Info Memo.

POJK No. 25/2017

: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni
2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum
Penawaran Umum.

Pernyataan Pendaftaran

: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh
Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Perseroan

: Berarti Pihak yang melakukan Penawaran Umum Perdana Saham,
dalam hal ini PT Nusantara Almazia Tbk., suatu perseroan terbatas
yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik
Indonesia.
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Perusahaan Efek

: Berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin
emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi
sebagaimana yang ditentukan dalam UUPM.

Prospektus

: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan
bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang
memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan
mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan dalam bentuk
dan substansi sesuai dengan POJK No. 8/2017.

Prospektus awal

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

Prospektus Ringkas

: Berarti ringkasan dari Prospektus Awal.

RUPS

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

RUPSLB

: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Saham Baru

: Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp200,- (dua
ratus Rupiah) setiap Saham yang akan dikeluarkan dari dalam
simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada
Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam
jumlah sebanyak 461.538.000 (empat ratus enam puluh satu
juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham, yang selanjutnya
dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Saham Yang Ditawarkan

: Berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada
Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan
jumlah sebanyak 461.538.000 (empat ratus enam puluh satu juta
lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham yang mewakili sebanyak
21,003% (dua puluh satu koma nol nol tiga persen) dari total modal
ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang
selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa pada Tanggal Pencatatan.

Tanggal Distribusi

: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti
kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib diberikan kepada
pembeli kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham dan harus didistribusikan
secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah
Tanggal Penjatahan.

Tanggal Pembayaran

: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan
yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan
melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal
Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam
Prospektus.

Tanggal Pencatatan

: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk
diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya
1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
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Tanggal Pengembalian

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

Tanggal Penjatahan

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

TOD

: Transit Oriented Development

TDP

: Berarti Tanda Daftar Perusahaan.

UUPM

: Berarti Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang
Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,
Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara
No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahanperubahannya.

UUPT

: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang
Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Lembaran Negara No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran
Negara No. 4756.

Waran Seri I

: Berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang
merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh
Perseroan dalam jumlah sebanyak 605.999.934 (enam ratus lima
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus
tiga puluh empat) Waran Seri I.

WIB

: Berarti Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN DAN INDIVIDU
“RBMS”

:

PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk.

“SIS”

:

PT Serena Inti Sejati

“RRW”

:

Richard Rachmadi Wiriahardja

“MR”

:

Michella Ristiadewi
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RINGKASAN
Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya
dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di
dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan
yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah
kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
•

UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT Nusantara Almazia No. 24 tanggal
26 November 2007, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03882.AH.02.02 tahun 2008 tanggal
25 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0005913.AH.01.09 Tahun 2008
tanggal 25 Januari 2008. (“Akta Pendirian”).
Perseroan memiliki Kantor Pusat di Jl. Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41351.
Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan
yang mana perubahan terakhir, sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan
terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan
publik sebagaimana diatur di dalam (i) POJK No. IX.J.I; (ii) POJK No. 32/2014; dan (iii) POJK
No. 33/2014 termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran
Dasar PT Nusantara Almazia No. 2.543 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky
Limpele, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham sebagaimana
termaktub dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0292012 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, dan dan
telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100841.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 Juni
2019 (“Akta No. 2.543 Tahun 2019”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Saham
PT Nusantara Almazia No. 1.248 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele,
S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“Akta No. 1.248 Tahun 2019”).
•

KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk
menjalankan usaha di bidang real estat yang dimiliki atau disewa, konstruksi gedung tempat tinggal,
konstruksi gedung perkantoran, konstruksi gedung perbelanjaan dan aktivitas perusahaan holding.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah
sebagai pengembang (developer).
•

KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

:
:
:

Ventje Rahardjo Soedigno
MR
Arman
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Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur
•

:
:
:

Deddy Indrasetiawan
Ikhsan Kamandanu
Nur Anisa Nusuqi

STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan
Persentase Penawaran Umum
Perdana
Nilai Nominal
Harga Penawaran Saham
Total Penawaran Umum Perdana

:
:
:
:
:

Sebanyak 461.538.000 Saham Biasa Atas Nama
Sebanyak 21,003% dari Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Rp200,- per Saham
Rp220,- per Saham
Rp101.538.360.000,-

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan
Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang
sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang
telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk
mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih
dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.
•

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan
adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
6.844.000.000
1.368.800.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk.)
2. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

758.000.000
977.980.000
20.000
1.736.000.000
5.108.000.000

151.600.000.000
195.596.000.000
4.000.000
347.200.000.000
1.021.600.000.000

(%)

43,664
56,335
0,001
100,000

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Keterangan

Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Jumlah Saham

Modal Dasar

Nilai Nominal (Rp)

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp200,- per Saham

(%)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

1. RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota
Sejati Tbk.)

758.000.000

151.600.000.000

2. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)

977.980.000

195.596.000.000

20.000

4.000.000

0,001

-

-

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

(%)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

43,664

758.000.000

151.600.000.000

34,493

56,335

977.980.000

195.596.000.000

44,503

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris
Perseroan)
4. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.736.000.000

347.200.000.000

Jumlah Saham Dalam Portepel

5.108.000.000

1.021.600.000.000

100,000

20.000

4.000.000

0,001

461.538.000

92.307.600.000

21,003

2.197.538.000

439.507.600.000

100,000

4.746.462.000

949.292.400.000

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang
memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
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•

PENERBITAN WARAN SERI I

Rasio Saham dengan Waran Seri I

:

Jumlah Waran Seri I
:
Harga Pelaksanaan Waran Seri I
:
Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I :

1.000 : 1.313 (setiap pemegang 1.000 Saham Baru, akan
memperoleh 1.313 Waran Seri I)
Sebanyak 605.999.394 Waran Seri I
Rp680,Sebanyak-banyaknya Rp412.079.587.920,-

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan
pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan
adalah sebanyak 34,908% (tiga puluh empat koma sembilan nol delapan persen).
Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham
baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum
dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:
Struktur Permodalan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
Keterangan

Jumlah Saham
Modal Dasar

Setelah Pelaksanaan Waran Seri I

Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Nilai Nominal (Rp)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

1. RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota
Sejati Tbk.)

758.000.000

151.600.000.000

2. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)

977.980.000

195.596.000.000

Nilai Nominal Rp200,- per Saham
(%)

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

(%)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

34,493

758.000.000

151.600.000.000

27,037

44,503

977.980.000

195.596.000.000

34,884

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris
Perseroan)

20.000

4.000.000

0,001

20.000

4.000.000

0,001

461.538.000

92.307.600.000

21,003

1.067.537.394

213.507.478.800

38,078

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

2.197.538.000

439.507.600.000

100,000

2.803.537.394

560.707.478.800

100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel

4.746.462.000

949.292.400.000

4.140.462.606

828.092.521.200

4. Masyarakat

•

RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi
biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:
1.

2.
3.

Sekitar 37,36% (tiga puluh tujuh koma tiga enam persen) akan digunakan Perseroan untuk
mengambilalih saham SIS sebanyak 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham atau setara
dengan 68,00% (enam puluh delapan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan
disetor penuh SIS.
Sekitar 12,10% (dua belas koma satu nol persen) akan digunakan Perseroan untuk mengambilalih
piutang milik RRW kepada SIS.
Sisanya sekitar 50,54% (lima puluh koma lima empat persen) akan digunakan sebagai modal kerja
Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi Pengambilalihan dapat dilihat pada Bab III mengenai
Keterangan Rencana Transaksi. Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat
dilihat pada Bab II mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana
Saham.
Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/
atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2.
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Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk
modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.
•

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ringkasan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal
dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir
tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (unaudited), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Anwar dan Rekan (anggota dari DFK International)
dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang
material.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam Rupiah)
Keterangan
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Ekuitas

31 Mei
2019
198.094.653.090
276.813.469.124
474.908.122.214
42.410.380.056
28.137.504.882
70.547.884.938
404.360.237.276

31 Desember
2017
134.069.785.483
351.041.975.679
485.111.761.162
50.798.918.042
34.833.631.405
85.632.549.447
399.479.211.715

2018
117.694.012.896
357.151.999.320
474.846.012.216
54.442.359.481
20.279.288.632
74.721.648.113
400.124.364.103

2016
153.338.219.469
345.467.667.002
498.805.886.471
62.434.089.352
37.224.967.046
99.659.056.398
399.146.830.073

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam Rupiah)
31 Mei
LAPORAN LABA RUGI
Penjualan neto
Beban Pokok Pendapatan
Laba Bruto
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Laba usaha
Laba neto periode/tahun berjalan
Laba Komprehensif Periode/
tahun Berjalan
Laba per saham dasar / dilusi
untuk periode/ tahun berjalan

2019

31 Desember
2017

12.145.142.679
(5.822.060.630)
6.323.082.049
(1.205.892.495)
624.454.807
5.637.044.642
3.915.093.093

2018
(unaudited)
23.941.014.807
(15.582.312.354)
8.358.702.453
(919.230.779)
(6.878.604.661)
225.189.767
35.161.623

2018

2016

42.835.283.838
(21.917.919.342)
20.917.364.496
(2.600.589.606)
(16.223.976.391)
1.469.806.220
92.733.906

56.748.067.040
(36.954.817.593)
19.793.249.447
(2.834.296.245)
(16.434.070.689)
632.989.156
439.914.902

172.853.709.503
(97.466.140.995)
75.387.568.508
(6.142.673.347)
(25.232.895.366)
41.656.040.311
39.985.960.867

4.235.873.173

244.003.027

645.152.388

332.381.642

39.753.552.845

2,26

0,02

0,05

0,25

26,34

RASIO KEUANGAN
Keterangan

31 Mei
2019

2018

31 Desember
2017

2016

PERTUMBUHAN (%)
Penjualan Neto
Laba Bersih
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

-71,65%
556,57%
0,01%
-5,59%
1,06%

-24,52%
94,10%
-2,12%
-12,74%
0,16%

-67,17%
-99,16%
-2,75%
-14,07%
0,08%

151,08%
249,88%
137,48%
-24,07%
406,57%

RASIO - RASIO
Rasio Lancar - Current Ratio (X)
Marjin Laba Tahun Berjalan - Net Profit Margin
Tingkat Pengembalian Aset - ROA
Tingkat Pengembalian Modal - ROE

4,67
32,24%
0,82%
0,97%

2,16
0,22%
0,02%
0,02%

2,64
0,78%
0,09%
0,11%

2,46
23,13%
8,02%
10,02%
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•

FAKTOR RISIKO

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja
keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang
dimulai dari risiko utama Perseroan.
A. Risiko Utama
Risiko Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan.
B. Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan
1. Risiko Persaingan Usaha
2. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang Rumah FLPP
3. Risiko Kendala Pendanaan dan Keterlambatan Penyelesaian Proyek
4. Risiko Sebagai Perusahaan Induk
5. Risiko Investasi
6. Risiko Pasokan Bahan Baku
C. Risiko Terkait Pengelolaan Perusahaan dan Kepemilikan Saham Perseroan
1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Pembagian Dividen
D. Risiko Umum
1. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan
2. Risiko Kondisi Politik Indonesia
3. Risiko Ekonomi Makro
4. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
5. Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing
6. Risiko Terjadinya Bencana Alam
Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VII Prospektus mengenai Faktor
Risiko.
•

PROSPEK USAHA

Kondisi sektor properti di Indonesia yang mengalami kemerosotan sejak tahun 2014 diperkirakan akan
kembali menggeliat di tahun 2019. Menurut Asia Property HQ, terdapat beberapa faktor utama yang
mengindikasikan hal tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi konsisten dikisaran 5% dalam kurun waktu 5
tahun terakhir, kontribusi masyarakat kelas menengah yang jumlahnya terus meningkat, harga properti
yang mencapai titik terendah sejak 2014, dan perbandingan harga properti di Indonesia dengan negara
Asia Tenggara lainnya (20% lebih rendah dari Hanoi, 55 % lebih rendah dibandingkan Bangkok).
•

PERKARA HUKUM YANG
PERSEROAN

DIHADAPI

PERSEROAN, KOMISARIS

DAN

DIREKSI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang
terlibat dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan
di bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah
yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah
dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU), atau tidak sedang menghadapi somasi, yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan
dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
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•

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, laba bersih
Perseroan dapat dibagikan kepada Pemegang Saham sebagai dividen setelah dilakukannya penyisihan
dana cadangan wajib yang dipersyaratkan undang-undang. Pembagian dividen harus disetujui oleh
Pemegang Saham dalam RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan.
Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seterusnya, Perseroan
merencanakan akan membagikan dividen kas atau dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya:
Dividen *)
10%
15%
20%
25%
35%
*) % dividen dari laba bersih setelah pajak

Laba Bersih setelah Pajak
< Rp 10.000.000.000,Rp 10.000.000.000,- s/d Rp 15.000.000.000,Rp 15.000.000.000,- s/d Rp 20.000.000.000,Rp 20.000.000.000,- s/d Rp 30.000.000.000,> Rp 30.000.000.000,-

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada negative covenant yang dapat menghambat
Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 461.538.000 (empat
ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 21,003%
(dua puluh satu koma nol nol tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham
Baru”) dengan Nilai Nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap Saham, dengan Harga Penawaran Rp220,- (dua
ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan
Pembelian Saham (FPPS) dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jumlah seluruh Penawaran Umum
Perdana Saham ini adalah sejumlah Rp101.538.360.000,- (seratus satu miliar lima ratus tiga puluh delapan juta
tiga ratus enam puluh ribu Rupiah).
Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 605.999.394 (enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan
puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau
sebanyak 34,908% (tiga puluh empat koma sembilan nol delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan
disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.
Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1.000 (seribu) Saham Baru Perseroan
berhak memperoleh 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan
hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran
Seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama 1 (satu) tahun.
Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa
Atas Nama yang bernilai nominal Rp200,- (dua ratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan
sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan
yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan
23 September 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak
dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan
sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.
Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyakbanyaknya Rp412.079.587.920,- (empat ratus dua belas miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh
tujuh ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah).
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 Nusantara Almazia, Tbk
Kegiatan Usaha Utama :
Pengembang (Developer) Properti

Berkedudukan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia
KANTOR PUSAT
Kantor Pemasaran CKM City
Jl. Raya Citra Kebun Mas
Desa Bengle, Kecamatan Majalaya
Kabupaten Karawang, Jawa Barat - 41351

Telp. +62 267 432851
Fax: +62 267 432851
Website : www.nusantara-almazia.com
Email : nusantara@ristiagroup.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERBATASAN LAHAN
UNTUK PENGEMBANGAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA
BAB VII FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.
RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM
YANG DITAWARKAN ANTARA LAIN DISEBABKAN OLEH JUMLAH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
YANG TERBATAS DAN/ATAU TUJUAN PEMBELIAN SAHAM SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.
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Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 2.543 tanggal 27 Juni 2019, akta
mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0033707.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal
28 Juni 2019, dan telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0100773.AH.01.11.Tahun 2019
tanggal 28 Juni 2019 serta telah memperoleh bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dan
Anggaran Dasar dari Menkumham sesuai dengan (i) Surat No. AHU-AH.01.03-0292012 tanggal 28 Juni
2019, dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0100841.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni
2019, (ii) Surat No. AHU-AH.01.03-0291954 tanggal 28 Juni 2019, dan terdaftar pada Daftar Perseroan
No. AHU-0100773.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, dan (iii) Surat No. AHU-AH.01.03-0291955
tanggal 28 Juni 2019 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0100773.AH.01.11.Tahun 2019
tanggal 28 Juni 2019 (“Akta 2.543/2019”), yang kemudian diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan
Pemegang Saham No. 1.248 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele,
S.H., Notaris di Jakarta Pusat (“Akta 1.248/2019”), susunan pemegang saham dan struktur permodalan
Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
6.844.000.000
1.368.800.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk.)
2. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

758.000.000
977.980.000
20.000
1.736.000.000
5.108.000.000

151.600.000.000
195.596.000.000
4.000.000
347.200.000.000
1.021.600.000.000

(%)

43,664
56,335
0,001
100,000

Penawaran Umum Perdana Saham
Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak
461.538.000 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham Biasa
Atas Nama, yang mewakili sebanyak 21,003% (dua puluh satu koma nol nol tiga persen) dari modal
ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Keterangan

Nilai Nominal Rp200,- per Saham

Nilai Nominal Rp200,- per Saham

Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

1. RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota
Sejati Tbk.)

758.000.000

151.600.000.000

2. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)

977.980.000

195.596.000.000

20.000

4.000.000

0,001

-

-

Modal Dasar

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham

(%)

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

(%)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

43,664

758.000.000

151.600.000.000

34,493

56,335

977.980.000

195.596.000.000

44,503

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris
Perseroan)
4. Masyarakat
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

1.736.000.000

Jumlah Saham Dalam Portepel

5.108.000.000

347.200.000.000 100,000
1.021.600.000.000

20.000

4.000.000

0,001

461.538.000

92.307.600.000

21,003

2.197.538.000

439.507.600.000

100,000

4.746.462.000

949.292.400.000

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang
memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari
Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Penerbitan Waran Seri I
Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan akan menerbitkan sebanyak
605.999.394 (enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan
puluh empat) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham
Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.
Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
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Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap
1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) Saham Baru Perseroan dengan nilai nominal Rp200,(dua ratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp680,(enam ratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai
tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai
hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum
dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya,
maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran
Seri I tidak dapat diperpanjang.
Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham
Baru dalam Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum
dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:
Struktur Permodalan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
dan
Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I
Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I
Keterangan

Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

1. RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota
Sejati Tbk.)

758.000.000

151.600.000.000

2. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)

977.980.000

195.596.000.000

Modal Dasar

Setelah Pelaksanaan Waran Seri I
Nilai Nominal Rp200,- per Saham

(%)

Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp)

(%)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

34,493

758.000.000

151.600.000.000

27,037

44,503

977.980.000

195.596.000.000

34,884

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:

3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris
Perseroan)
4. Masyarakat

20.000

4.000.000

0,001

20.000

4.000.000

0,001

461.538.000

92.307.600.000

21,003

1.067.537.394

213.507.478.800

38,078
100,000

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh

2.197.538.000

439.507.600.000 100,000

2.803.537.394

560.707.478.800

Jumlah Saham Dalam Portepel

4.746.462.000

949.292.400.000

4.140.462.606

828.092.521.200

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Perjanjian Penerbitan Waran
Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan
yang tercantum di dalam Akta tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di
kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.
A. Definisi
a. Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang
Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan
Waran Seri I pada akhir Tanggal Penjatahan.
b. Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda
bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan,
yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 605.999.394 (enam ratus lima juta
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) Waran Seri I.
c. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh
Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri
I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
d. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran
Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan
terkait.
e. Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat
Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di
bawah ini.
f. Saham Hasil Pelaksanaan berarti berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan
sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta
memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham
Perseroan lainnya.
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g.
h.
i.

j.

Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran
Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan
Waran Seri I terkait.
Pemegang Waran Seri I berarti individu atau orang-orang atau badan hukum sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal
yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan
sebagai hasil pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan
disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta
memberikan kepada pemegangnya hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham
Perseroan lainnya.
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I
dapat melaksanakan Waran Seri I yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan
yaitu 6 (enam) bulan atau lebih sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal
23 Maret 2020 sampai dengan 23 September 2020. Jangka waktu Pelaksanaan Waran Seri I
tersebut dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan
Waran Seri I serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I
a. Setiap pemegang saham yang memiliki 1.000 (seribu) Saham Baru yang namanya tercatat
dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin
Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 20 September 2019 berhak memperoleh
1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma.
b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi saham baru, pemegang Waran Seri I tidak
mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen
Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang
berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek
terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.
C. Bentuk dan Denominasi
Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:
a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif
pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan
didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening
Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang
Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I.
b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif
pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang
mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran
yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan.
Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum
dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga
dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam
jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai
kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I. Selama Pelaksanaan
Waran Seri I belum dilakukan oleh Pemegang Waran Seri I menjadi Saham Baru Hasil Pelaksanaan
Waran Seri I, maka Pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak
suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta
hak lain yang terkait pada Saham.
D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I
a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I
berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri
I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga
Pelaksanaan sebesar Rp680,- (enam ratus delapan puluh Rupiah) per Waran Seri I, dengan
memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
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b.
c.

Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka
Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus
yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambatlambatnya tanggal 23 September 2020 pada pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat,
menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri
I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E.

Jangka Waktu Waran Seri I
Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan
sampai dengan satu hari sebelum ulang tahun pertama pencatatan di bursa yaitu tanggal 23 Maret
2020 sampai dengan 23 September 2020 pada pukul 16.00 WIB.

F.

Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I
a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang
Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan
dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat
dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;
b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran
Seri I;
c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan
Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada
Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat
Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya
Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan
Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah
diterimanya Dokumen Pelaksanaan;
d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak
dapat ditarik kembali;
e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku
Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima
Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap
kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftarnya Pemegang Waran
Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola
Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran
Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus
mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds);
(ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola
Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau
tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja
Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu
3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi
Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya
atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja
setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka
Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan
Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola
Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang
Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri
I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka
dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka
Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada
Pemegang Waran Seri I;
g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif
Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya
Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya
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h.
i.
j.

k.
l.

menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah
yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan
dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang
telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham;
Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I
menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur
dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara
tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri
I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut)
pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari
Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian
dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku sesuai
dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan
pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan
ataupun setoran tunai (in good funds) kepada rekening bank Perseroan:
PT BANK SINARMAS TBK.
Cabang KFO Thamrin, Jakarta
Atas nama: PT NUSANTARA ALMAZIA TBK
No. Rek : 0047855373

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I
Berikut adalah hal-hal yang menyebabkan penyesuaian terhadap Waran Seri I:
•

Perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (reverse stock)
atau pemecahan nilai nominal (stock split), maka :
Harga Pelaksanaan Baru

=

Harga Nominal Baru setiap saham
Harga Nominal Lama setiap saham

x

A

Jumlah Waran Seri I Baru

=

Harga Nominal Lama setiap saham
Harga Nominal Baru setiap saham

x

B

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar
Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek
dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.
•

Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi
saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah
harga pelaksanaannya saja, dengan perhitungan:
Harga Pelaksanaan Baru

=

A
(A + B)

xX

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus,
saham dividen
B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian
saham bonus atau saham dividen
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
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Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku
efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
memiliki peredaran yang luas.
•

Pengeluaran saham baru dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT).
Harga Waran Seri I baru

=

(C – D)
C

xX

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT
X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama
D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula
D

=

(C –F)
(G +1)

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right)
G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak
memesan efek terlebih dahulu (right)
Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan
saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.
Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas tidak untuk penyesuaian jumlah waran dan
harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan
Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh
kurang dari harga teoritis saham.
H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I
a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi
jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran
Seri I;
b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola
Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali
apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan
pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumendokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak
tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal;
c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat
kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan
pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola
Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai
Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya
administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan
tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima
dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif
Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan
berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan
atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola
Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada
penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa
orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang
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g.

h.
I.

memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau
1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan
hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I
dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan
berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang
Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara
tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi
Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar
Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan
menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I;
Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran
Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai
peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup
membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh
kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal 8. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah
pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I;
Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral
Efek Indonesia.

Penggantian Waran Seri I
a. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang
ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat
dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan
kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
b. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat
Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat
Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola
Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran
Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi
Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I
secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja
setelah diterimanya permintaan tersebut;
c. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang
baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan
memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I
dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal;
d. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri
I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran
pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
e. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku
lagi;
f. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan
menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak
yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang
dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
g. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa
Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I
yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran,
penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang
mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
h. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku
untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan
Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.
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J.

Pengelola Administrasi Waran Seri I
Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:
PT Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lt.9
Jl. MH Thamrin No.51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 3922332, Fax : (021) 3923003
Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan
administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan
Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran
Seri I adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan.
Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama
dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan
Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.
L.

Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi
a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi
usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut
diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain,
maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil
penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk
pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan,
atau ketentuan yang berlaku, dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri
I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan
dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan
yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau
peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan
Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban
untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada Pemegang Waran Seri I yang
belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan
pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I
Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah
Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.
b.

c.

Persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari
Waran Seri I;
Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua)
surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar
di tempat kedudukan Perseroan selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender
sebelum ditandatanganinya perubahan penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya
dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut lebih dari 50%
(lima puluh persen) pemegang Waran Seri I tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau
tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri
I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara
notariil dan perubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan
memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan
syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang berlaku, peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
dan ketentuan KSEI.
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N. Hukum yang berlaku
Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
Pencatatan Saham di BEI
Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan
jumlah sebanyak 461.538.000 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu)
saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 21,003% (dua puluh satu koma nol nol tiga persen),
maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum
Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.736.000.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam
juta) saham yang mewakili sebanyak 78,997% (tujuh puluh delapan koma sembilan sembilan tujuh
persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah
sebanyak 2.197.538.000 (dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan
ribu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.
Selain itu sebanyak 605.999.394 (enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu
tiga ratus sembilan puluh empat) Waran Seri I yang diterbitkan menyertai Saham Baru yang ditawarkan
melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya juga akan dicatatkan pada BEI.
PERSEROAN SAAT INI MEMILIKI RENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN
SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM
DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN
PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.
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II.		 PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi
biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:
1.

Sekitar 37,36% (tiga puluh tujuh koma tiga enam persen) akan digunakan Perseroan untuk
mengambilalih saham SIS sebanyak 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham atau setara
dengan 68,00% (enam puluh delapan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan
disetor penuh SIS.
Ringkasan mengenai Transaksi Pengambilalihan saham SIS :
SIS merupakan pengembang properti di Kabupaten Karawang, CKM City II. Pertimbangan
Perseroan melakukan transaksi ini dikarenakan Perseroan telah mengetahui struktur, legalitas
dan kondisi keuangan SIS. Selain itu, SIS juga telah memiliki izin proyek pengembangan properti
strategis di Kabupaten Karawang. Metode penentuan nilai transaksi ini didasari dengan laporan
penilaian saham SIS yang dilakukan oleh KJPP Ihot Dollar dan Raymond No. 00017/2.0110-01/
BS/03/0426/1/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019. Rencana dilaksanakannya transaksi ini adalah
setelah diterimanya dana hasil Penawaran Umum ini yaitu sekitar akhir September 2019. Saat
ini, Perseroan telah memperoleh kesepakatan berdasarkan PPJB tanggal 9 juli 2019 dan hanya
menunggu proses diterimanya dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham sehingga proses
akuisisi dapat dilaksanakan.
Keterangan lebih lanjut mengenai Transaksi Pengambilalihan dapat dilihat pada Bab III mengenai
Keterangan Rencana Transaksi.

2.

Sekitar 12,10% (dua belas koma satu nol persen) akan digunakan Perseroan untuk mengambilalih
piutang milik RRW kepada SIS.
Pengambilalihan piutang milik RRW kepada SIS :
Alasan dan Pertimbangan : Piutang yang diambilalih merupakan piutang atas utang subordinasi
yang ditempatkan oleh pemegang saham SIS sebagai salah satu
syarat diperolehnya pinjaman BNI.
Nilai Piutang
: Rp11.896.545.000,Jangka Waktu
: Tidak memiliki jangka waktu.
Jenis Piutang
: Utang subordinasi.

3.

Sisanya sekitar 50,54% (lima puluh koma lima empat persen) akan digunakan sebagai modal kerja
Perseroan.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan untuk
modal kerja dan pengembangan usaha Perseroan.
Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham ini yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/
atau transaksi material, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan
No. IX.E.1 dan No. IX.E.2.
Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum dipergunakan seluruhnya, maka
penempatan sementara atas 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 serta perundang-undangan
yang berlaku.
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Apabila sumber dana yang didapat melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi,
maka Perseroan akan menggunakan laba ditahan (internal) dan fasilitas pinjaman perbankan (eksternal).
Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai
dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi
penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan
(Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah
direalisasikan.
Perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 3,1971% (tiga koma satu
sembilan tujuh satu persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham
ini, yang meliputi:
a.

b.

c.
d.

Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,9848% (nol koma sembilan delapan empat delapan
persen), yang terdiri dari:
•
biaya jasa penyelenggaraan (management fee) 0,7386% (nol koma tujuh tiga delapan enam
persen),
•
biaya jasa penjaminan (underwriting fee) 0,1231% (nol koma satu dua tiga satu persen), dan
•
biaya jasa penjualan (selling fee) 0,1231% (nol koma satu dua tiga satu persen);
Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sekitar 1,4034% (satu koma empat nol tiga empat
persen), yang terdiri dari:
•
biaya jasa akuntan publik sekitar 0,2364% (nol koma dua tiga enam empat persen),
•
biaya jasa konsultan hukum sekitar 0,3693% (nol koma tiga enam sembilan tiga persen),
•
biaya jasa konsultan jasa penilai publik sekitar 0,4530% (nol koma empat lima tiga nol persen),
dan
•
biaya notaris sekitar 0,3447% (nol koma tiga empat empat tujuh persen);
Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,1231% (nol koma satu dua tiga satu persen)
merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
Biaya lain-lain antara lain biaya pernyataan pendaftaran, BEI, KSEI, percetakan, iklan, acara
Paparan Publik dan Due Diligence Meeting serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,6858% (nol
koma enam delapan lima delapan persen).

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana dari rencana semula seperti
yang tercantum dalam Prospektus ini, maka rencana dan alasan mengenai perubahan penggunaan
dana tersebut disampaikan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK serta
harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham Perseroan melalui RUPS terlebih dahulu
sesuai dengan POJK No. 30/2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan
dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di
bidang pasar modal.
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III. KETERANGAN RENCANA TRANSAKSI
1.

URAIAN, TUJUAN DAN MANFAAT PELAKSANAAN TRANSAKSI

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya senantiasa melakukan pengembangan usahanya
dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Perseroan sehingga diharapkan dapat mencapai
pertumbuhan pendapatan dan laba dari seluruh kegiatan usaha serta memberikan nilai tambah bagi
para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Untuk mencapai pertumbuhan pendapatan
tersebut, maka dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan berencana untuk
mengakuisisi saham milik RRW sejumlah 30.150 (tiga puluh ribu seratus lima puluh) lembar saham
atau setara dengan 67,00% (enam puluh tujuh koma nol nol persen) dan saham milik MR sejumlah
450 (empat ratus lima puluh) lembar saham atau setara dengan 1,00% (satu koma nol nol persen)
sehingga seluruhnya sejumlah 30.600 (tiga puluh ribu enam ratus) lembar saham atau setara dengan
68,00% (enam puluh delapan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh
pada SIS.
2.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN

Transaksi Akuisisi merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan karena
tidak terdapat perbedaan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris,
atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan. Dengan demikian, Direksi Perseroan
menyatakan bahwa Rencana Pengambilalihan merupakan Transaksi Afiliasi namun tidak mengandung
Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.
a.

PERJANJIAN PENGAMBILALIHAN

Berikut ini keterangan singkat yang berkaitan dengan rencana Transaksi Pengambilalihan berdasarkan
Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tanggal 9 Juli 2019:
Pihak yang Mengalihkan
Pihak Pengambilalih
Obyek Pengambilalihan
Nilai Pengambilalihan Obyek

:
:
:
:
:

(i) RRW
(ii) MR
Perseroan
Sebesar 30.600 atau sebesar 68,00% saham dalam SIS
Rp36.720.000.000,-

Alamat RRW dan MR selaku pihak yang mengalihkan saham SIS yaitu Gedung Ribens Lt. 3
Jl. RS Fatmawati No. 188 Jakarta 12420 – Indonesia. Telepon: (62-21) 7511441; Fax: (62-21) 7511025.
b.

SIFAT AFILIASI

RRW dan MR selaku pihak penjual merupakan pemegang saham dari Perseroan, sehingga transaksi ini
merupakan Transaksi Afiliasi. Pertimbangan Perseroan melakukan transaksi ini dikarenakan Perseroan
telah mengetahui struktur, legalitas dan kondisi keuangan SIS dengan baik. Saat ini SIS juga telah memiliki
izin proyek pengembangan properti strategis di Kabupaten Karawang seluas 60 hektar yang sudah
dalam proses pematangan lahan yang kedepannya dapat membantu Perseroan dalam meningkatkan
pendapatan. Oleh karenanya, dibandingkan harus melakukan transaksi sejenis dengan perusahaan
lain yang bukan afiliasi, Perseroan lebih memilih melakukan transaksi ini. Selain itu, risiko- risiko bisnis
juga dapat dihindari karena Perseroan benar-benar sudah paham terhadap kondisi internal SIS.
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c.

KETERANGAN MENGENAI OBYEK TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN

PT Serena Inti Sejati (“SIS”)
Riwayat Singkat
SIS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas SIS No. 46 tanggal 29 Juli 2016, dibuat
dihadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H, M.Kn., notaris di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan
Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia
No. AHU-0035109.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, serta telah dimasukan kedalam
Daftar Perseroan No. AHU-0091649.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016.
Anggaran dasar SIS mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 2.544 tanggal
27 Juni 2019 yang dibuat dihadapan Recky Francky Limpele, S.H, notaris di Jakarta Pusat, yang
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 28 Juni 2019, No. AHU-AH.01.03-0291907
dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0100700.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal
28 Juni 2019, serta telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
No. AHU-0033681.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan telah didaftarkan kedalam Daftar
Perseroan No. AHU-0100700.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, dimana menyatakan bahwa
para pemegang saham SIS telah mengambil keputusan-keputusan sebagai berikut:
I.

Memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha SIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar SIS dan untuk selanjutnya
ditulis dan dibaca sebagai berikut:
Maksud dan tujuan SIS serta kegiatan usaha SIS sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat
Statistik Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia beserta Lampirannya
(selanjutnya disebut “KLBI”) adalah sebagai berikut:
1. Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa
2. Konstruksi gedung tempat tinggal

II.

Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SIS, yaitu memberhentikan
dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang lama, dengan
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan
mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi SIS yang baru, terhitung sejak ditandatanganinya
Keputusan tersebut, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi SIS adalah sebagai
berikut:
Direktur
Direktur Utama
Direktur

:
:

Komisaris
Komisaris Utama :
Komisaris
:

Caesarika Dwi Sekar Palupi
MR
Ventje Rahardjo Soedigno
Rendy Juliansyah

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 2.544 tanggal 27 Juni 2019, maksud dan tujuan SIS adalah berusaha
dalam bidang real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan konstruksi gedung tempat tinggal.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha yang dilakukan oleh SIS adalah real estat
yang dimiliki sendiri atau disewa. SIS melakukan kegiatan operasional sejak tahun 2017. Saat ini SIS
memiliki 7 orang karyawan.
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SIS telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan, yakni:
a.

Pendaftaran Perusahaan
Tanda Daftar Perusahaan dengan nomor 10.08.1.68.0252 tanggal 31 Maret 2017 atas nama
PT Serena Inti Sejati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang Kantor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.

b.

Surat Keterangan Domisili Perusahaan
SIS yang beralamat di Perum Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten
Karawang, Jawa Barat, telah memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 517/005/
DS/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2020, dikeluarkan
oleh Kepala Desa Bengle Pemerintah Kabupaten Karawang Kecamatan Majalaya Desa Bengle.

c.

Perpajakan
SIS terdaftar sebagai wajib pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 81.170.186.1-408.000.

d.

Surat Izin Usaha Perdagangan
SIS telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 503/3392/171/III/PT/
DPMPTSP/2017 tanggal 31 Maret 2017 dan berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Karawang.

e.

Nomor Induk Berusaha
SIS telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan Nomor: 9120006502834 yang ditetapkan pada
tanggal 23 Mei 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola
dan Penyelenggara OSS, untuk kegiatan usaha SIS yang beralamat di Gedung Kantor Marketing
Perum Citra Kebun Mas City, Dusun 09, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang,
Prop. Jawa Barat.

f.

Surat Izin Tempat Usaha
SIS telah memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor 503.1/10/ITU/2017 yang berlaku sampai
dengan 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh atas nama Bupati Karawang Camat Majalaya
Pemerintah Kabupaten Karawang Kecamatan Majalaya.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Akta No. 42 tanggal 22 Maret 2018, struktur
permodalan dan pemegang saham SIS adalah sebagai berikut:
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
80.000
80.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1.
RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
2.
Ventje Rahardjo Soedigno
3.
MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

30.600
13.500
900
45.000
35.000

30.600.000.000
13.500.000.000
900.000.000
45.000.000.000
35.000.000.000

(%)

68,00
30,00
2,00
100,00

Komisaris dan Direksi
Berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham SIS No. 2.544 tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat
dihadapan Recky Francky Limpele, S.H, notaris di Jakarta Pusat, yang Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya
tertanggal 28 Juni 2019, No. AHU-AH.01.03-0291907 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan
No. AHU-0100700.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019, serta telah mendapatkan pengesahan
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dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0033681.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 28 Juni
2019 dan telah didaftarkan kedalam Daftar Perseroan No. AHU-0100700.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal
28 Juni 2019, susunan Direksi dan Komisaris SIS adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Ventje Rahardjo Soedigno
Rendy Juliansyah

Direksi
Direktur Utama
Direktur

:
:

Caesarika Dwi Sekar Palupi
MR

Ringkasan Laporan Keuangan
Dibawah ini disajikan Laporan Keuangan SIS untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017, dan 2016
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan (anggota dari DFK International)
yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat wajar dalam semua hal yang
material, adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
31 Mei
2019
19.289.304.473
111.679.506.983
130.968.811.456

Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Jumlah Liabilitas
Jumlah Ekuitas

Keterangan
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset

2018
20.644.833.570
87.592.620.484
108.237.454.054

31 Desember
2017
1.817.035.521
7.290.000.000
9.107.035.521

2016
5.000.000.000
5.000.000.000

27.250.000.000
60.585.703.918
87.835.703.918

30.768.122.608
33.898.267.616
64.666.390.224

4.118.750.000
4.118.750.000

-

43.133.107.538

43.571.063.830

4.988.285.521

5.000.000.000

ASET
Pada tanggal 31 Mei 2019, jumlah aset SIS adalah sebesar Rp130.968.811.456,- mengalami
peningkatan sebesar Rp22.731.357.402,- atau sebesar 21,00% dibandingkan tahun 2018. Hal ini
terutama disebabkan karena peningkatan jumlah tanah yang belum dikembangkan dengan tambahan
luas 113.107m2 menjadi 415,106 m2 dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2018.
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah aset SIS adalah sebesar Rp108.237.454.054,- mengalami
peningkatan sebesar Rp99.130.418.533,- atau sebesar 1.088,50% dibandingkan dengan tahun 2017.
Peningkatan ini terutama disebabkan karena peningkatan jumlah tanah yang belum dikembangkan
dengan luas 281,999 m2.
Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah aset SIS adalah sebesar Rp9.107.035.521,- mengalami
peningkatan sebesar Rp4.107.035.521,- atau sebesar 82,14% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal
ini terutama disebabkan karena ada setoran uang muka untuk pembelian tanah.
LIABILITAS
Pada tanggal 31 Mei 2019, jumlah liabilitas SIS adalah sebesar Rp87.835.703.918,- mengalami
peningkatan sebesar Rp23.169.313.694,- atau sebesar 35,83% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal
ini terutama disebabkan karena penambahan utang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
sebesar Rp26.687.436.302,-.
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Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah liabilitas SIS adalah sebesar Rp64.666.390.224,- mengalami
peningkatan sebesar Rp60.547.640.224,- atau sebesar 1.470,05% dibandingkan dengan tahun 2017.
Peningkatan ini terutama disebabkan karena penambahan utang dari PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk sebesar Rp33.898.267.616,-.
Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas SIS adalah sebesar Rp4.118.750.000,- mengalami
peningkatan sebesar Rp4.118.750.000,- atau sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal
ini terutama disebabkan karena pada tahun 2016 SIS belum memiliki liabilitas.
EKUITAS
Pada tanggal 31 Mei 2019, jumlah ekuitas SIS adalah sebesar Rp43.133.107.538,- mengalami
penurunan sebesar Rp437.956.292,- atau sebesar 1,01% dibandingkan dengan tahun 2018. Hal ini
terutama disebabkan karena SIS belum membukukan pendapatan.
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas SIS adalah sebesar Rp43.571.063.830.,- mengalami
peningkatan sebesar Rp38.582.778.309,- atau sebesar 773,47% dibandingkan dengan tahun 2017.
Hal ini terutama disebabkan karena setoran modal yang dilakukan pada tahun 2018 oleh RRW, Ventje
Rahardjo Soedigno dan MR total sebesar Rp41.000.000.000,-.
Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas SIS adalah sebesar Rp4.988.285.521,- mengalami
penurunan sebesar Rp11.714.479,- atau sebesar 0,23% dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini
disebabkan karena belum ada penjualan pada tahun 2017.
(dalam Rupiah)
Keterangan
LAPORAN LABA RUGI
Beban Umum dan Administrasi
Rugi Usaha
Rugi Neto Tahun Berjalan
Laba (Rugi) Komprehensif
Periode Berjalan

31 Mei
2019

31 Desember

2018
(tidak diaudit)

2018

2017

2016

(784.535.907)
(784.535.907)
(437.956.292)

(574.280.911)
(574.280.911)
(924.635.775)

(1.351.879.699)
(1.351.879.699)
(1.417.221.691)

(14.090.000)
(14.090.000)
(11.714.479)

-

(437.956.292)

(924.635.775)

(1.417.221.691)

(11.714.479)

-

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Beban umum dan administrasi SIS untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2019 adalah sebesar Rp784.535.907,- mengalami peningkatan sebesar Rp210.254.996,- atau sebesar
36,61% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir
pada tanggal 31 Mei 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan karena kenaikan beban gaji sebesar
173,01% yang sebagian besar disebabkan oleh tunjangan karyawan yang berasal dari pembayaran
THR karyawan serta adanya penambahan karyawan kontrak.
Beban umum dan administrasi SIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp1.351.879.699,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.337.789.699,- atau sebesar 9494,6%
dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan karena SIS mulai beroperasi dan
merekrut karyawan yang menyebabkan beban gaji dan tunjangan meningkat.
RUGI USAHA
Rugi usaha SIS untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar
Rp784.535.907,- mengalami peningkatan sebesar Rp210.254.996,- atau sebesar 36,61% dibandingkan
dengan laba usaha untuk periode 5 (lima)bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Hal ini terutama
disebabkan karena peningkatan upah and tunjangan karyawan.
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Rugi usaha SIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp1.351.879.699,- mengalami peningkatan sebesar Rp1.337.789.699,- atau sebesar 9494,6%
dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan karena SIS mulai beroperasi dan
merekrut karyawan yang menyebabkan beban gaji dan tunjangan meningkat.
RUGI NETO TAHUN BERJALAN
Rugi neto tahun berjalan SIS untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019
adalah sebesar Rp437.956.292,- mengalami penurunan sebesar Rp486.679.483,- atau sebesar 52,63%
dibandingkan dengan Rugi neto tahun berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2018. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan bunga deposito.
Rugi neto tahun berjalan SIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp1.417.221.691,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.405.507.212,- atau sebesar 11998,03%
dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji dan
beban bunga.
RUGI KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN
Rugi komprehensif SIS untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 adalah
sebesar Rp437.956.292,- mengalami penurunan sebesar Rp486.679.483,- atau sebesar 52,63%
dibandingkan dengan rugi komprehensif untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2018. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan bunga deposito.
Rugi komprehensif SIS pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp1.417.221.691,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.405.507.212,- atau sebesar 11998,03%
dibandingkan dengan tahun 2017. Hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji dan
beban bunga.
PROFORMA STRUKTUR PERMODALAN SIS SEBELUM DAN SETELAH PERNYERTAAN OLEH
PERSEROAN
Proforma struktur permodalan SIS sebelum dan setelah penyertaan oleh Perseroan menjadi sebagai
berikut:
Proforma Struktur Permodalan SIS Sebelum Akuisisi
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
80.000
80.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
2. Ventje Rahardjo Soedigno
3. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

30.600
13.500
900
45.000
35.000

30.600.000.000
13.500.000.000
900.000.000
45.000.000.000
35.000.000.000

(%)

68,00
30,00
2,00
100,00

Proforma Struktur Permodalan SIS Sesudah Akuisisi
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
80.000
80.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
1. Perseroan
2. Ventje Rahardjo Soedigno
3. RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
4. MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Jumlah Saham Dalam Portepel

30.600
13.500
450
450
45.000
35.000
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30.600.000.000
13.500.000.000
450.000.000
450.000.000
45.000.000.000
35.000.000.000

(%)

68,00
30,00
1,00
1,00
100,00

Keterangan usaha SIS
SIS merupakan pengembang properti di Kabupaten Karawang, CKM City II. SIS berfokus
mengembangkan perumahan FLPP untuk MBR. Saat ini SIS sedang mengembangkan perumahan
Serasi Indah dengan izin lokasi seluas 60 Hektar. Nantinya perumahan Serasi Indah akan terdiri dari
± 5.800 unit rumah FLPP dan saat ini sudah dalam proses pematangan lahan.
Proses pematangan lahan yang sedang dilakukan SIS

Rencana Pembangunan Perumahan Serasi Indah

Pembangunan Water Park dan Sekolah Al-Azhar
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Pembangunan Fasilitas Tempat Ibadah dan Puskesmas Rawat Inap

d.

STRUKTUR PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN DAN
PENAWARAN UMUM PERDANA
Struktur Perseroan sebelum Transaksi Pengambilalihan dan Penawawan Umum Perdana
Maria Florentina
Tulolo

RRW

MR

67,28%

26,77%

5,95%

PT Risita BMS
Capital

RRW
54,79%

Masyarakat

10,43%

RRW

34,77%

RBMS

56,335%

MR

43,664%

0,001%

Struktur Perseroan sesudah Transaksi Pengambilalihan dan Penawawan Umum Perdana
Maria Florentina
Tulolo

RRW
67,28%

26,77%

RRW

MR

PT Risita BMS
Capital

54,79%

5,95%

Masyarakat

10,43%

RRW

RBMS

56,335%

34,77%
MR

43,664%

0,001%

68%
SIS

Keterangan : RRW : Richard Rachmadi Wiriahardja, RBMS : PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk., MR : Michella
Ristiadewi.
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3.

LAPORAN PENILAIAN ASET, SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Kantor Jasa Penilai Publik Ihot Dollar dan Raymond (“KJPP ID&R”) telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan
sebagai Penilai Independen untuk memberikan (i) Penilaian Aset SIS, (ii) Penilaian Saham SIS dan
(iii) Pendapat Kewajaran atas rencana transaksi akuisisi kepemilikan saham dalam rangka Penawaran
Umum Perdana Saham Perseroan untuk selanjutnya disebut (“Rencana Transaksi”), dengan tanggal
pisah batas (cut off date) adalah per 31 Mei 2019 sebagai berikut:
a.

Ringkasan Penilaian Aset SIS berdasarkan Laporan No 00307/2.0110-00/PI/03/0172/1/
VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019

Objek Penilaian
Objek Penilaian berupa Tanah yang Belum Dikembangkan, berlokasi di Karawang.
Maksud dan Tujuan Penilaian
Maksud penilaian ini adalah guna menentukan pendapat Nilai Pasar (Market Value) atas aset dimaksud.
Sedangkan tujuan penilaian adalah untuk akuisisi SIS oleh Perseroan, dan oleh karenanya tidak
direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.
Pendekatan Penilaian
Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pasar.
Asumsi dan Kondisi Pembatas
Asumsi dan Kondisi Pembatas yang Digunakan, antara lain :
a) Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang merupakan
bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian. Nilai
yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan untuk tujuan penilaian lain yang
dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
b) Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa memperhitungkan
adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan transaksi penjualan tersebut.
Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala hipotik, persengketaan dan premi serta
biaya lain yang belum diselesaikan.
c) Penilaian dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian, dan
dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang penilai percaya mewakili kondisi ekonomi pada saat
tanggal penilaian. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam perhitungan
tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global dimasa yang akan
datang
d) Kami tidak melakukan pengukuran atas luas tanah objek yang dinilai. Luas tanah yang diperhitungkan
dalam penilaian ini adalah berdasarkan angka luasan yang tercantum di dalam daftar dokumen
kepemilikan. Namun demikian, kepada kami ditunjukkan batas-batas objek dimaksud oleh pihak
pemberi tugas. Untuk tujuan penilaian ini kami mengasumsikan bahwa angka luasan yang tercantum
dalam dokumen kepemilikan adalah benar, akurat dan dapat dipercaya.
Kesimpulan Nilai
Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi aset, mengumpulkan data intern
dan extern yang menyangkut aset, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian atas
semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode penilaian yang
disebutkan di atas mengikuti prosedur appraisal yang lazim; dengan tidak terlepas dari pernyataan dan
catatan dalam laporan ini, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Aset milik SIS yang dimaksud
pada tanggal penilaian adalah sebesar :
No.
I.
I.

Uraian
Tanah Kosong, berlokasi di Ds Lemah Mulya, Kec. Majalaya, Kab. Karawang,
Prov. Jawa Barat
Pendekatan Pasar
Total
Pembulatan
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Luas (m2)
415,106

Nilai Pasar (Rp)
138.240.291.000

415,106

138.240.291.000
138.240.000.000

b.

Ringkasan Penilaian 68% ekuitas/saham SIS berdasarkan Laporan No. 00017/2.0110-01/
BS/03/0426/1/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019:

Maksud dan Tujuan Penilaian
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan
sehubungan dengan rencana akuisisi kepemilikan saham SIS dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar
Nilai Pasar Wajar.
Metode Penilaian
Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham SIS adalah pendekatan aset
(asset approach) dengan metode Penyesuaian Aset Bersih atau Net Adjusted Book Value (NABV)
method. Berdasarkan metode NABV, nilai dari semua aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai
pasarnya, kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.
Pendekatan kedua adalah metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek atau Guideline Publicly
Traded Company (GCM) method. Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan
karena data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data
pembanding atas penilaian saham SIS.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam
rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode utama
dan pembanding yang dihasilkan dari metode NABV dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang
sebesar Rp37.935.226.625,- atau Rp1.239.713,- per saham sebagai Nilai Pasar Wajar 68% Ekuitas/
Saham SIS pertanggal 31 Mei 2019.
(dalam Rupiah)
Keterangan

Indikasi Nilai 68% Ekuitas

Bobot

36.852.987.287
47.675.380.663

90%
10%

Nilai Rata-Rata
Tertimbang
33.167.688.559
4.767.538.066

Rp

37.935.226.625
30.600
1.239.713

Metode Penyesuaian Aset Bersih (NABV)
Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa
Efek (GCM)
Nilai rata-rata tertimbang
Jumlah saham yang beredar
Nilai Pasar Wajar per Saham

c.

Ringkasan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi berdasarkan
No. 00018/2.0110-01/BS/03/0426/1/VIII/2019 tanggal 07 Agustus 2019:

Laporan

Para Pihak dalam Transaksi
a) Perseroan
b) SIS
c) RRW
d) MR
Obyek Transaksi
Memberikan pendapat kewajaran atas rencana akuisisi kepemilikan saham SIS dalam rangka
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”).
Tujuan Penilaian
Berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan, maka Perseroan wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan IX.E.1.
Dalam Peraturan IX.E.1 tersebut, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan transaksi afiliasi adalah
transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan
atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pemegang saham utama perusahaan.
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Berdasarkan informasi pihak manajemen Perseroan bahwa antara Perseroan dan SIS terdapat
hubungan afiliasi dari segi kepengurusan maupun segi kepemilikan saham. Oleh karena itu, Rencana
Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung
benturan kepentingan.
Tujuan dari pemberian pendapat kewajaran ini adalah untuk memberikan opini apakah Transaksi
tersebut merupakan transaksi yang wajar dan tidak merugikan bagi Perseroan maupun pemegang
saham Perseroan, sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1. Selanjutnya dalam analisa terhadap
Transaksi tersebut, kami mempertimbangkan sisi kualitatif maupun kuantitatif serta dampak bagi
Perseroan dan Pemegang Saham, termasuk risiko keuangan.
Asumsi-asumsi dan Syarat Pembatas
a) Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum
bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Pendapat Kewajaran ini
diterbitkan.
b) Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya,
seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat
dalam Rencana Transaksi. Rencana Transaksi telah dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan
sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana
Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.
c) Kami juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran ini sampai dengan
tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara
material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini.
Pendekatan dan Metode Penilaian
1. Analisis Transaksi
2. Analisis Kualitatif
3. Analisis Kuantitatif
4. Analisis Kewajaran Transaksi
Analisis Kualitatif
1. Analisis Industri dan Bisnis
Industri Properti Dunia
Berdasarkan data Real Capital Analytics (RCA), akuisisi real estat komersial yang menghasilkan
pendapatan meningkat sekitar 3% menjadi USD 963,7 miliar pada tahun 2018. Berdasarkan laporan
Global House Price Index Q1 2019 oleh Knight Frank, nilai rata-rata pertumbuhan tahunan properti
residential di 56 negara meningkat sekitar 3,9% hingga kuartal I 2019. Slovenia merupakan negara
dengan kenaikan harga rumah tercepat di dunia dengan nilai rata-rata yang meningkat sekitar
18,2% secara tahunan. Eropa menyumbang enam negara dalam peringkat sepuluh besar pada
kuartal I 2019, dengan Hungaria (9,2%) berada di peringkat sepuluh besar empat kali berturut-turut.
Perkembangan Industri Properti di Indonesia.
Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI), para pengembang
optimistis bisnis properti tahun 2019 akan lebih baik dan tumbuh sekitar 10%. Menurut Survei
Harga Properti Residensial Bank Indonesia (BI), Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan
I 2019 mengalami peningkatan sekitar 0,49% (qtq) lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan
pada triwulan sebelumnya yang sekitar 0,35% (qtq). Pada triwulan II 2019, IHPR diperkirakan akan
meningkat sekitar 0,52% (qtq), terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bangunan dan
upah tenaga kerja. Secara triwulanan, kenaikan harga properti residensial pada triwulan II 2019
diperkirakan semakin meningkat. Hal ini terindikasi dari kenaikan IHPR triwulan II 2019 sekitar
0,52% lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2019.
2.

Analisis Operasional dan Prospek Usaha
Perseroan didirikan pada tahun 2007 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2008. Per
31 Mei 2019, Perseroan telah membangun beberapa proyek seperti perumahan dan apartemen
yang berlokasi di Tangerang dan Karawang. Pada tahun 2008, Perseroan membangun proyek
perumahan dengan nama Simprug Diporis (Perum Simprug) serta Perumahan Citra Kebun
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Mas. Perseroan juga merupakan pengembang Apartemen Poris 88 yang dimulai pembangunan
pada Februari 2014 dan topping-off pada April 2017. Pada tahun 2016, Perseroan membangun
Perumahan Nusa Residence. Selain proyek perumahan dan apartemen yang sudah dikembangkan
tersebut, per 31 Mei 2019, Perseroan memiliki tanah kosong untuk pengembangan kawasan terpadu
(mixed use) dengan konsep TOD di Benteng Betawi yang berlokasi di Tangerang seluas 156.639
m2. Selain itu, terdapat pengembangan perumahan Saung Kebun Karawang seluas 116.713 m2,
termasuk diantaranya yang telah menjadi persediaan kavling tanah seluas total 71.431 m2.
Seiring strategi usaha Perseroan, Perseroan berencana untuk melakukan investasi baru pada
perusahaan perusahaan sejenis melalui pengambilalihan 68% saham SIS, yang diharapkan dapat
mendukung Perseroan agar tetap memiliki kinerja yang positif. Disamping lokasi SIS berada di
kota besar yaitu Karawang yang saat ini sedang mengalami pembangunan berskala nasional baik
infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan properti.
3.

Analisis Kualitatif atas Keuntungan dan Kerugian Rencana Transaksi
Berikut adalah keuntungan Rencana Transaksi:
a. Peningkatan nilai aset Perseroan secara konsolidasi melalui entitas anak yang baru;
b. Memperkuat struktur usaha Perseroan;
c. Memperbaiki kinerja keuangan Perseroan melalui prospek usaha yang menjanjikan.
Berikut adalah kerugian Rencana Transaksi:
a. Biaya pelaksanaan terkait Rencana Transaksi yang harus dikeluarkan Perseroan;
b. Risiko kebijakan pemerintah yang dapat membatasi kegiatan usaha Perseroan.

Analisis Kewajaran
Berikut ini adalah ringkasan analisis Kewajaran Rencana Transaksi:
1. Analisis Nilai Transaksi Saham
Analisis kewajaran nilai transaksi saham SIS dilakukan dengan menghitung kisaran nilai yang
diperoleh dari hasil penilaian. Dengan memperhitungkan sensitivitas terhadap tingkat diskonto
sebesar 7,5% dalam penilaian ekuitas SIS, maka diperoleh Nilai Pasar Wajar 68% ekuitas/saham
SIS per tanggal 31 Mei 2019 berada pada kisaran nilai Rp35.090.084.628,- – Rp40.780.368.622,-.
Dengan demikian nilai transaksi saham SIS yang sebesar Rp36.720.000.000,- adalah lebih rendah
dari Nilai Pasar Wajar dan termasuk dalam kisaran Nilai Pasar Wajar saham SIS, sehingga kami
berpendapat bahwa nilai transaksi wajar.
2. Analisis Posisi Proforma Keseluruhan Rencana Transaksi
Terkait dengan analisis posisi proforma Perseroan atas keseluruhan Rencana Transaksi yang
telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan, analisis terhadap Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Proforma Perseroan per tanggal 31 Mei 2019, menunjukkan dengan dilakukannya Rencana Transaksi
terdapat peningkatan pada beban usaha dan penghasilan (biaya) keuangan masing-masing sebesar
Rp784.535.907,- dan Rp346.579.615,-. Namun atas penyesuaian laba neto tersebut dilakukan
penyesuaian kembali atas merging entities sebesar Rp437.956.292,-, sehingga tidak berdampak
terhadap laba neto dan laba komprehensif periode berjalan konsolidasian Perseroan yang
masing-masing sebesar Rp3.915.093.093,- dan Rp4.235.873.173,-. Namun, peningkatan kinerja
Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi akan terlihat pada proyeksi kinerja Perseroan
yang semakin positif.
3. Analisis Inkremental dan Profitabilitas
Analisis profitabilitas dan inkremental atas keseluruhan Rencana Transaksi dilakukan untuk
melihat kemampuan menghasilkan pendapatan dan laba yang positif bagi Perseroan dengan
membandingkan antara proyeksi keuangan Perseroan (potensi manfaat ekonomis) sebelum
dilaksanakannya Rencana Transaksi dengan sesudah dilaksanakannya Rencana Transaksi.
Kesimpulan
Berdasarkan pertimbangan analisis kualitatif dan kuantitatif terhadap Rencana Transaksi atas rencana
akuisisi kepemilikan saham SIS dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, analisis
kewajaran transaksi dan faktor-faktor yang relevan dalam memberikan Pendapat Kewajaran atas
Rencana Transaksi Perseroan, maka kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi yang akan dilakukan
Perseroan adalah wajar.
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4.

DAMPAK KEUANGAN DARI TRANSAKSI

Tujuan laporan posisi keuangan konsolidasian proforma adalah untuk menggambarkan penempatan
penyertaan 68,00% saham pada SIS atas posisi keuangan konsolidasian Interim Perseroan untuk
tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019.
Tabel berikut ini menggambarkan Laporan Keuangan Proforma Perseroan yang berasal dari dan
dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal
31 Mei 2019 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan (anggota dari DFK International) yang direviu
dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat telah dikompilasi dalam semua
hal yang material, berdasarkan kriteria yang berlaku.
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Proforma
(dalam Rupiah)
Historis SIS
(Entitas yang
Diakuisisi)

Penyesuian
dan Eliminasi
Proforma

3.792.444.250
19.491.437.717
130.557.415

18.639.304.473
650.000.000

37.172.221.000
-

59.603.969.723
19.491.437.717
780.557.415

Historis NA

Saldo Proforma

ASET
ASET LANCAR
Kas dan setara kas
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Persediaan
Aset real estat
Bangunan dalam penyelesaian apartemen
Apartemen
Pajak dibayar di muka
Uang muka pembelian aset
Biaya emisi saham ditangguhkan
Total Aset Lancar

103.311.016.150

-

-

103.311.016.150

64.687.871.369
2.000.000
160.492.189
6.518.834.000
198.094.653.090

19.289.304.473

(6.518.834.000)
30.653.387.000

64.687.871.369
2.000.000
160.492.189
248.037.344.563

ASET TIDAK LANCAR
Tanah yang belum dikembangkan
Aset tetap - neto
Uang muka
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET

276.204.272.678
609.196.446
276.813.469.124
474.908.122.214

100.141.252.486
4.753.333
11.533.501.164
111.679.506.983
130.968.811.456

30.653.387.000

376.345.525.164
613.949.779
11.533.501.164
388.492.976.107
636.530.320.670

1.597.772.168
8.749.536.901
15.778.597.193
2.898.198.245
6.523.049.078
685.274.497

18.750.000.000
-

(11.896.545.000)
(6.518.834.000)
-

1.597.772.168
8.749.536.901
6.853.455.000
15.778.597.193
2.898.198.245
4.215.078
685.274.497

6.075.000.000
102.951.974
42.410.380.056

8.500.000.000
27.250.000.000

(18.415.379.000)

14.575.000.000
102.951.974
51.245.001.056

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Liabilitas lancar keuangan lainnya
Utang subordinasi
Utang pihak berelasi
Utang pajak
Beban akrual
Uang muka penjualan
Liabilitas jangka panjang
yang jatuh tempo dalam satu tahun
Utang bank jangka pendek
Utang pembiayaan konsumen
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh
tempo dalam waktu satu tahun
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(dalam Rupiah)

Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Liabilitas imbalan pascakerja
Total Liabilitas Jangka Panjang

Historis NA
26.792.428.574
4.770.000
1.340.306.308
28.137.504.882

Historis SIS
(Entitas yang
Diakuisisi)
60.585.703.918
60.585.703.918

TOTAL LIABILITAS

70.547.884.938

87.835.703.918

(18.415.379.000)

139.968.209.856

347.200.000.000
57.160.237.276
404.360.237.276
404.360.237.276

45.000.000.000
(1.866.892.462)
43.133.107.538
43.133.107.538

47.307.600.000
(13.908.320.974)
1.866.892.462
35.266.171.588
13.802.594.412
49.068.766.000

439.507.600.000
(13.908.320.974)
57.160.237.276
482.759.516.402
13.802.594.412
496.562.110.814

474.908.122.214

130.968.811.456

30.653.387.000

636.530.320.670

Ekuitas yang dapat
Diatribusikan kepada
Pemilik Entitas Induk
Modal saham
Tambahan modal disetor
Saldo laba
Sub-total
Kepentingan nonpengendali
TOTAL EKUITAS
TOTAL LIABILITAS
DAN EKUITAS

Penyesuian
dan Eliminasi
Proforma
-

Saldo Proforma
87.378.132.492
4.770.000
1.340.306.308
88.723.208.800

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Proforma
(dalam Rupiah)

PENJUALAN NETO
BEBAN POKOK PENJUALAN
LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban pajak final
Beban usaha lainnya - neto
LABA USAHA
Penghasilan keuangan
Biaya keuangan
LABA NETO PERIODE
BERJALAN SETELAH
DAMPAK PENYESUAIAN
PROFORMA
Penyesuaian merging entities
LABA NETO PERIODE
BERJALAN SETELAH
DAMPAK PENYESUAIAN
PROFORMA
PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN SETELAH
DAMPAK PENYESUAIAN
PROFORMA
TOTAL LABA
KOMPREHENSIF
PERIODE BERJALAN

Historis NA
12.145.142.679
(5.822.060.630)
6.323.082.049
(1.205.892.495)
624.454.807
(257.983.002)
153.383.283
5.637.044.642
23.812.950
(1.745.764.499)

Historis SIS
(Entitas yang
Diakuisisi)

Penyesuian
dan Eliminasi
Proforma

(784.535.907)
(784.535.907)
405.007.731
(58.428.116)

-

Saldo Proforma
12.145.142.679
(5.822.060.630)
6.323.082.049
(1.205.892.495)
(160.081.100)
(257.983.002)
153.383.283
4.852.508.735
428.820.681
(1.804.192.615)

3.915.093.093
-

(437.956.292)
-

437.956.292

3.477.136.801
437.956.292

3.915.093.093

(437.956.292)

437.956.292

3.915.093.093

320.780.080

-

-

320.780.080

4.235.873.173

(437.956.292)

437.956.292

4.235.873.173
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Asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Proforma
Penyusunan laporan posisi keuangan konsolidasian proforma dan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain konsolidasian proforma Perseroan disusun guna mencerminkan dampak
penyesuaian sehubungan rencana Perusahaan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor
dalam Perusahaan, yaitu dengan Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan untuk
membeli saham SIS, pelunasan utang pihak berelasi RRW, memberikan pinjaman kepada SIS dan
sisanya sebagai modal kerja Perusahaan, sebagaimana diungkapkan dalam Bab II , serta penerapan
penyesuaian tersebut terhadap jumlah-jumlah historis dalam laporan posisi keuangan konsolidasian
proforma Perusahaan tanggal 31 Mei 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain
konsolidasian proforma untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut. Asumsi-asumsi
yang mendasari penyesuaian proforma tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Nilai transaksi IPO adalah sebesar 461.538.000 saham, dengan nilai nominal Rp200,- per Saham
yang ditawarkan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp92.307.600.000,-.
berikut ini perubahan struktur pemegang saham dengan asumsi seluruh saham yang ditawarkan
kepada masyarakat terserap penuh:
Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham
Keterangan

Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

1. RBMS (PT Ristia Bintang
Mahkota Sejati Tbk.)

758.000.000

151.600.000.000

2. RRW (Richard Rachmadi
Wiriahardja)

977.980.000

3. MR (Michella Ristiadewi –
Komisaris Perseroan)

Modal Dasar

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal Rp200,- per Saham

(%)

Jumlah Saham

Nilai Nominal (Rp)

6.844.000.000

1.368.800.000.000

(%)

43,664

758.000.000

151.600.000.000

34,493

195.596.000.000

56,335

977.980.000

195.596.000.000

44,503

20.000

4.000.000

0,001

-

-

Modal Ditempatkan dan Disetor
Penuh:

4. Masyarakat

b.

Jumlah Modal Ditempatkan dan
Disetor Penuh

1.736.000.000

Jumlah Saham Dalam Portepel

5.108.000.000

347.200.000.000 100,000
1.021.600.000.000

20.000

4.000.000

0,001

461.538.000

92.307.600.000

21,003

2.197.538.000

439.507.600.000 100,000

4.746.462.000

949.292.400.000

Biaya perolehan dalam transaksi pengakuisisian 68% saham SIS adalah senilai Rp36.720.000.000,-,
yang merupakan setoran modal dari pemegang saham Perusahaan.
Transaksi pengakuisisian saham SIS dicatat sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) No. 38, ”Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”. Dalam kombinasi bisnis entitas
sepengendali, aset dan liabilitas yang diakuisisi tidak disajikan kembali ke nilai wajar, melainkan
diakui sebesar jumlah tercatatnya dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan.
Metode penyatuan kepemilikan ini harus diterapkan sejak periode yang paling awal pada tahun
dimana kedua entitas (pengakuisisi dan pihak diakuisisi) berada pada dalam entitas sepengendali
untuk pertama kalinya. Selisih harga pengalihan dibayar dan nilai tercatat aset neto yang diperoleh
akan disajikan sebagai bagian dari akun tambahan modal disetor - selisih nilai kombinasi bisnis
entitas sepengendali dalam ekuitas, yang tidak dapat direklasifikasi ke laba rugi masa depan.
Perhitungan Tambaham Modal Disetor - Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas
Sepengendali:
Nilai pasar wajar 68% saham SIS (setoran modal dari pemegang saham)
36.720.000.000
Dikurangi:
Nilai buku aset dan liabilitas tercatat yang diambil alih (100%)
(43.133.107.538)
Ditambah:
Kepentingan nonpengendali (32%)
13.802.594.412
Tambaham Modal Disetor - Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi
Entitas Sepengendali
7.389.486.874
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c.

Sesuai dengan Peraturan Nomor VIII.G.7 (Lampiran dari Surat Keputusan Ketua BAPEPAM
No. Kep-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000), biaya-biaya yang akan dikeluarkan sehubungan
dengan penawaran umum yang sebelumnya disajikan sebagai ”Biaya emisi saham ditangguhkan”
pada laporan posisi keuangan konsolidasian historis Perusahaan sebesar Rp6.518.834.000,dicatat sebagai pengurang tambahan modal disetor pada kelompok ekuitas. Beban akrual atas
biaya emisi saham dibayarkan secara tunai sebesar Rp6.518.834.000,-.

d.

Biaya yang timbul dari akusisi saham SIS diabaikan.

5.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran semua
informasi yang dimuat dalam Prospektus ini dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan
yang cukup, informasi yang dimuat dalam Prospektus ini adalah benar dan tidak terdapat fakta penting
lainnya yang dihilangkan yang dapat memberikan pengertian yang menyesatkan.
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa transaksi yang dilaksanakan oleh
Perseroan ini termasuk dalam transaksi material sesuai dengan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi
Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan juga termasuk dalam Transaksi Afiliasi namun
tidak mengandung benturan kepentingan sesuai dengan Peraturan IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
6.

PIHAK YANG DAPAT DIHUBUNGI PEMEGANG SAHAM

Bagi para pemegang saham yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai transaksi ini dapat
menghubungi Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary) Perseroan pada setiap jam kerja dengan
alamat:
Sekretaris Perusahaan
PT Nusantara Almazia Tbk
Gedung Ribens Lt. 3
Jl. RS Fatmawati No. 188
Jakarta 12420 - Indonesia
Telepon: (62-21) 7511441; Fax: (62-21) 7511025
Website : www.nusantara-almazia.com
Email : nusantara@ristiagroup.com
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IV. PERNYATAAN UTANG
Tabel berikut ini menggambarkan posisi liabilitas Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan
Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019
yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan (Anggota dari DFK International) dan ditandatangani oleh
Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
Pada tanggal 31 Mei 2019, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah
Rp70.547.884.938,- dengan perincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang usaha
Liabilitas lancar keuangan lainnya
Utang pihak berelasi
Utang pajak
Beban akrual
Uang muka penjualan
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu setahun :
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Liabilitas imbalan pascakerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS

Jumlah
1.597.772.168
8.749.536.901
15.778.597.193
2.898.198.245
6.523.049.078
685.274.497
6.075.000.000
102.951.974
42.410.380.056

26.792.428.574
4.770.000
1.340.306.308
28.137.504.882
70.547.884.938

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:
1.

UTANG USAHA

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp1.597.772.168,- dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Pihak ketiga
PT Thyssenkrupp Elevator Indonesia
PT Bangun Kreasi Estetika
PT Muda Bersama Sukses
PT Tiga Mas Mitra Selaras
PT Cremona Para Mitra
CV Farida
CV Citra Perkasa
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)
Total

Jumlah
346.772.727
326.400.000
229.500.000
194.614.287
85.000.000
6.978.000
1.525.000
406.982.154
1.597.772.168
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Rincian Utang Usaha Perseroan berdasarkan umur dan jaminan pada tanggal 31 Mei 2019 :
(dalam Rupiah)
Keterangan
Belum jatuh tempo
Telah jatuh tempo
1 - 30 hari
31 - 90 hari
Lebih dari 91 hari
Total

Jumlah
346.772.727
1.250.999.441
1.597.772.168

Tidak ada jaminan yang secara khusus diberikan oleh Perseroan atas utang usaha.
2.

LIABILITAS LANCAR KEUANGAN LAINNYA

Saldo liabilitas lancar keuangan lainnya pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp8.749.408.901,dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
Notaris
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)
Total

3.

Jumlah
3.459.912.909
344.776.187
4.944.719.805
8.749.408.901

UTANG PIHAK BERELASI

Saldo utang pihak berelasi pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp15.778.597.193,- seluruhnya
kepada RRW. Penggunaan dana utang pihak berelasi ini adalah utang pemegang saham biasa untuk
modal kerja Perseroan. Tidak terdapat bunga, tidak ada jangka waktu jatuh tempo ataupun jaminan,
tidak ada syarat dan pembatasan serta tingkat pemenuhannya yang secara khusus diberikan oleh
Perseroan sehubungan dengan utang pihak berelasi.
4.

UTANG PAJAK

Saldo Utang Pajak pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp2.898.198.245,- dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Pajak Pertambahan Nilai
Pajak penjualan final
Total

Jumlah
1.532.276.544
1.365.921.701
2.898.198.245

Berikut adalah perhitungan beban pajak final dan utang pajak penjualan final pada tanggal 31 Mei
2019 :
(dalam Rupiah)
Keterangan
Penjualan
Beban pajak penjualan final
Dikurangi:
Pajak penjualan final yang telah disetorkan
Utang pajak final awal tahun
Total

Jumlah
12.145.142.679
257.983.002
(535.865.950)
1.643.804.649
1.365.921.701
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5.

BEBAN AKRUAL

Saldo Beban Akrual pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp6.523.049.078,- dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Jasa professional terkait emisi saham
Komisi
Total

6.

Jumlah
6.518.834.000
4.215.078
6.523.049.078

UANG MUKA PENJUALAN

Saldo Uang Muka Penjualan pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp685.274.497,- dengan rincian
sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Apartemen
Rumah
Total

7.

Jumlah
8.039.539
677.234.958
685.274.497

UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

Saldo Utang Pembiayaan Konsumen pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp102.951.978,bagian jangka pendek dan Rp4.770.000,- bagian jangka panjang dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Pembayaran angsuran minimum :
Sampai dengan satu tahun
Lebih dari satu tahun dan kurang dari empat tahun
Total
Dikurangi beban bunga yang belum jatuh tempo
Nilai sekarang atas pembayaran minimum utang pembiayaan konsumen
Dikurangi bagian jangka pendek
Bagian jangka panjang

Jumlah
107.517.000
4.770.000
112.287.000
(4.565.022 )
107.721.978
(102.951.978)
4.770.000

Utang pembiayaan konsumen adalah utang kepada PT Bank Central Asia Finance dan PT Central
Santosa Finance terkait dengan pengadaan beberapa kendaraan. Perjanjian pembiayaan konsumen
akan mensyaratkan pembayaran dengan persyaratan pembayaran dengan jangka waktu 4 dan 3 tahun
dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2020 dan 22 November 2020. Tingkat bunga efektif ratarata 9%-13% per tahun 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016. Utang ini dijamin dengan aset
yang dibeli dengan menggunakan dana pinjaman terkait. Perjanjian Pembiayaan Konsumen membatasi
Perseroan untuk menjual dan mengalihkan hak kepemilikan kendaraan yang dibeli. Pada tanggal
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 Perseroan telah mematuhi pembatasan sesuai dengan
perjanjian.
8.

UTANG BANK JANGKA PANJANG

Saldo Utang Bank Jangka Panjang pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp26.792.428.574,dengan rincian sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Beban provisi yang belum diamortisasi
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
Total

Jumlah
32.996.000.000
(128.571.426)
(6.075.000.000)
26.792.428.574
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Berdasarkan Perjanjian Kredit No. LMC 2/2.7/180/R tanggal 14 Juni 2019 dan Perjanjian Kredit
No. LMC 2/2.7/210/R tanggal 24 September 2018, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Term-Loan
dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”). Saldo fasilitas Kredit Investasi dan Kredit TermLoan pada tanggal 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sejumlah Rp 32.867.428.574 dan
Rp 38.813.857.144.
No
1.
2.

Fasilitas
Fasilitas Kredit Investasi
Fasilitas Term Loan

Tujuan
Pembiayaan Hotel
Pembiayaan Apartemen Poris 88 Tower

Plafon
25.000.000.000
7.996.000.000

Bunga
11%
11%

Jangka Waktu
24 Juni 2029
24 Juni 2020

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, tanpa persetujuan tertulis dari pihak BNI, Perseroan
tidak diperkenankan untuk, antara lain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Melakukan penjualan unit secara tunai maupun kredit yang menggunakan fasilitas KPR dari bank
lain.
Melakukan pengambilalihan aset milik pihak ketiga, kecuali dalam rangka kegiatan operasional
Perseroan.
Melakukan investasi, penyertaan modal, atau pengambilalihan saham pada Perusahaan lain.
Mengizinkan pihak lain menggunakan Perseroan untuk kegiatan usaha pihak lain.
Melunasi seluruh atau sebagian hutang Perseroan kepada pemegang saham dan/atau perusahaan
afiliasi yang telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated
Loan).
Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali
jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
usahanya.
Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman tersebut
diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Perusahaan.
Mengingatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan
masuk apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada
pihak lain.
Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
Membubarkan Perseroan dan meminta dinyatakan pailit.
Menggunakan dana Perseroan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit BNI.
Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perseroan kepada pihak
manapun.
Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada.
Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan, dan/atau anak perusahaan
selain dalam rangka meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan Perseroan.

Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a.
b.
c.

Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan
dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan
mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun perusahaan, termasuk
namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada diluar praktekpraktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan
penjualan lebih murah dari harga pasar. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari
hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen
jaminan kepada pihak lain. Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum
dan/atau peraturan yang berlaku.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio lancar tidak kurang dari 1 kali, rasio utang atas modal
tidak lebih dari 2,7 kali dan debt to service ratio tidak kurang dari 100%. Financial covenants ini baru
akan mulai berlaku pada periode laporan keuangan tahun 2019 / 31 Desember 2019. Per tanggal
31 Mei 2019 rasio lancar Perseroan adalah sebesar 4,67 kali, rasio utang atas modal 0,174 kali dan
debt to service ratio 77,32%.
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9.

LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Libilitas imbalan pascakerja dihitung berdasarkan metode Projected Unit Credit dengan asumsi-asumsi
sebagai berikut :
Keterangan
Tingkat Diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Usia pensiun
Tingkat mortalitas (Tabel mortalitas Indonesia/TMI)
Tingkat pensiun dini/pengunduran dini

Jumlah
8,38%
7%
55 tahun
TMI III-2011
3%

Berikut adalah mutasi nilai imbalan pascakerja pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar
Rp1.340.306.308,- dengan rincian sebagai berikut :
(dalam Rupiah)
Keterangan
Saldo awal
Beban jasa kini
Beban bunga
Dampak kurtailmen pada kewajiban kini
Pembayaran manfaat Kerugian
(keuntungan) aktuarial
Total

Jumlah
5.421.763.068
389.998.744
183.994.307
(4.280.719.731)
(53.950.000)
(320.780.080)
1.340.306.308

Penyebab timbulnya dampak kurtailmen pada kewajiban kini sebesar Rp4.280.719.931 karena adanya
mutasi beberapa karyawan.
Sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pascakerja terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar
adalah sebagai berikut :
Keterangan
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji

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

Jumlah
(1.234.477.126)
(1.462.760.737)
(1.458.437.431)
(1.236.050.870)

10. KOMITMEN DAN KONTINJENSI
Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban
kontinjensi.
SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2019 TELAH DIUNGKAPKAN
DALAM PROSPEKTUS INI.
DARI TANGGAL 31 MEI 2019 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN
PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU.
SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN DAN
PROSPEKTUS INI.
MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA
SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN
DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH
TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN
SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.
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SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASANPEMBATASAN (NEGATIVE COVENANT) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG
SAHAM PUBLIK.
TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG
DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG
BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH
TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA
PERNYATAAN PENDAFTARAN.
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V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING
Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan
dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (unaudited), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan (Anggota dari DFK International)
dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang
material.
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(dalam Rupiah)
KETERANGAN
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang pihak berelasi
Persediaan
Aset real estat
Bangunan dalam penyelesaian apartemen
Apartemen
Pajak dibayar dimuka
Uang muka pembelian aset
Beban emisi saham ditangguhkan
Total aset lancar
ASET TIDAK LANCAR
Tanah yang belum dikembangkan
Aset tetap - neto
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Liabilitas lancar keuangan lainnya
Utang pihak berelasi
Utang pajak
Beban akrual
Uang muka penjualan
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Total Liabilitas Jangka Pendek
LIABILITAS JANGKA PANJANG
Liabilitas jangka panjang - setelah
dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam
waktu setahun :
Utang bank jangka panjang
Utang pembiayaan konsumen
Liabilitas imbalan pascakerja
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS

31 Mei
2019

2018

31 Desember
2017

2016

3.792.444.250
19.491.437.717
130.557.415
-

6.172.149.320
21.557.013.783
224.664.940
-

8.981.807.454
22.372.331.786
1.685.002.400
1.029.350.818

53.207.211.613
20.387.936.591
1.688.753.000
6.061.982.796

103.311.016.150

26.139.073.294

30.576.937.003

38.487.907.724

64.687.871.369
2.000.000
160.492.189
6.518.834.000
198.094.653.090

63.560.612.469
2.000.000
38.499.090
117.694.012.896

66.383.722.254
3.040.633.768
134.069.785.483

33.397.276.320
81.856.157
25.295.268
153.338.219.469

276.204.272.678
609.196.446
276.813.469.124
474.908.122.214

356.438.281.763
713.717.557
357.151.999.320
474.846.012.216

350.295.300.385
746.675.294
351.041.975.679
485.111.761.162

344.763.102.567
704.564.435
345.467.667.002
498.805.886.471

1.597.772.168
8.749.536.901
15.778.597.193
2.898.198.245
6.523.049.078
685.274.497

2.885.047.481
9.385.957.580
13.458.507.434
2.335.520.068
4.215.078
2.265.267.577

2.341.106.431
10.240.144.005
2.061.073.121
1.953.824.935
4.340.078
2.099.589.536

20.000.000.000
8.936.498.568
4.462.105.848
12.706.215.760
2.772.310.075
6.815.078
11.469.043.651

6.075.000.000
102.951.974
42.410.380.056

24.000.000.000
107.844.263
54.442.359.481

32.000.000.000
98.839.936
50.798.918.042

2.000.000.000
81.100.372
62.434.089.352

26.792.428.574
4.770.000
1.340.306.308
28.137.504.882
70.547.884.938

14.813.857.144
43.668.420
5.421.763.068
20.279.288.632
74.721.648.113

30.000.000.000
151.512.683
4.682.118.722
34.833.631.405
85.632.549.447

33.623.900.000
222.547.619
3.378.519.427
37.224.967.046
99.659.056.398

35

(dalam Rupiah)
31 Mei
2019

KETERANGAN
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000
per saham
Modal dasar - 1.368.800 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 347.200 saham
Saldo laba
TOTAL EKUTAS
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS

31 Desember
2017

2018

347.200.000.000
57.160.237.276
404.360.237.276
474.908.122.214

347.200.000.000
52.924.364.103
400.124.364.103
474.846.012.216

2016

347.200.000.000
52.279.211.715
399.479.211.715
485.111.761.162

347.200.000.000
51.946.830.073
399.146.830.073
498.805.886.471

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam Rupiah)
KETERANGAN

31 Mei

31 Desember
2018
(unaudited)

2019

2018

2017

2016

PENJUALAN NETO

12.145.142.679

23.941.014.807

42.835.283.838

56.748.067.040

172.853.709.503

BEBAN POKOK PENJUALAN

(5.822.060.630)

(15.582.312.354)

(21.917.919.342)

(36.954.817.593)

(97.466.140.995)

LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban pajak final
Penghasilan usaha lainnya - neto
LABA USAHA
Penghasilan keuangan

6.323.082.049

8.358.702.453

20.917.364.496

19.793.249.447

75.387.568.508

(1.205.892.495)

(919.230.779)

(2.600.589.606)

(2.834.296.245)

(6.142.673.347)

624.454.807

(6.878.604.661)

(16.223.976.391)

(16.434.070.689)

(25.232.895.366)

(257.983.002)

(577.086.065)

(1.035.806.843)

(823.451.739)

(2.869.759.201)

153.383.283

241.408.819

412.814.564

931.558.382

513.799.717

5.637.044.642

225.189.767

1.469.806.220

632.989.156

41.656.040.311

23.812.950

20.265.840

49.217.930

452.746.040

164.908.762

(1.745.764.499)

(210.293.984)

(1.426.290.444)

(645.820.294)

(1.834.988.206)

3.915.093.093

35.161.623

92.733.706

439.914.902

39.985.960.867

Pengukuran kembali imbalan paskakerja

320.780.080

208.841.404

552.418.682

(107.533.260)

(232.408.022 )

PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN PERIODE/
TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK

320.780.080

208.841.404

552.418.682

(107.533.260)

(232.408.022 )

4.235.873.173

244.003.027

645.152.388

332.381.642

39.753.552.845

2,26

0,02

0,05

0,25

26,34

Biaya keuangan
LABA NETO PERIODE/TAHUN
BERJALAN
PENGHASILAN (RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan direklasifikasikan
ke laba rugi

TOTAL LABA KOMPREHENSIF
PERIODE/TAHUN BERJALAN
Laba per saham dasar / dilusi untuk
periode/ tahun berjalan

RASIO KEUANGAN
31 Mei
2019

2018

31 Desember
2017

2016

RASIO PERTUMBUHAN (%)
Penjualan Neto
Laba Usaha
Laba Bersih
Total Aset
Total Liabilitas
Total Ekuitas

-71,65%
-69,77%
556,57%
0,01%
-5,59%
1,06%

-24,52%
5,68%
94,10%
-2,12%
-12,74%
0,16%

-67,17%
-73,74%
-99,16%
-2,75%
-14,07%
0,08%

151,08%
110,36%
249,88%
137,48%
-24,07%
406,57%

RASIO LIKUIDITAS (X)
Rasio Kas - Cash Ratio
Rasio Cepat - Quick Ratio
Rasio Lancar - Current Ratio

0,09
0,71
4,67

0,11
0,51
2,16

0,18
0,73
2,64

0,85
1,30
2,46

Keterangan
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31 Mei
2019

2018

31 Desember
2017

2016

RASIO SOLVABILITAS (%)
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas
Rasio Total Utang Berbunga Terhadap Ekuitas
Rasio EBITDA Terhadap Beban Bunga
Debt to Service Ratio

14,86%
17,45%
8,13%
355,70%
77,32%

15,74%
18,67%
9,70%
230,77%
10,89%

17,65%
21,44%
15,52%
297,05%
5,07%

19,98%
24,97%
8,93%
2.679,63%
188,81%

Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset

85,14%

84,26%

82,35%

80,02%

RASIO MARJIN (%)
Marjin Laba Kotor - Gross Profit Margin
Marjin Laba Usaha - Operating Profit Margin
Marjin Laba Tahun Berjalan - Net Profit Margin

52,06%
46,41%
32,24%

48,83%
3,43%
0,22%

34,88%
1,12%
0,78%

43,61%
24,10%
23,13%

RASIO PROFITABILITAS (%)
Tingkat Pengembalian Aset - ROA
Tingkat Pengembalian Modal - ROE

0,82%
0,97%

0,02%
0,02%

0,09%
0,11%

8,02%
10,02%

Keterangan
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VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima)
bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (unaudited), serta untuk tahun-tahun yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan
(Anggota dari DFK International) dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat
Wajar dalam semua hal yang material.
1.

Umum

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengembang (developer)
properti. Pada saat ini kegiatan utama Perseroan adalah sebagai pengembang (developer) di wilayah
Kabupaten Karawang, Jawa Barat dengan pengembangan perumahan dalam kawasan CKM City dan
wilayah Kota Tangerang dengan pengembangan Simprug Diporis, Apartemen Poris 88 dan Mixed use
Project Poris 88
Perseroan berkedudukan di Karawang dan berkantor pusat di Komplek Perumahan CKM City Kav. 1
Jalan Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat
41351.
2.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Keuangan dan Hasil Operasi Perseroan

Beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha
Perseroan adalah sebagai berikut:
•

Faktor kondisi Pasar Real Estate / Properti
Sebagian besar pendapatan Perseroan berasal dari kegiatan pengembangan properti di Indonesia
yaitu daerah Kabupaten Karawang dan Kota Tangerang. Oleh karena itu, Perseroan memiliki
ketergantungan yang tinggi terhadap keadaan ekonomi Indonesia secara umum dan pasar properti
di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek. Kondisi ekonomi lainnya yang mempengaruhi
kegiatan usaha Perseroan mencakup tren penentuan harga pasar yang mempengaruhi penjualan
properti dan tingkat harga sewa, standar hidup, tingkat pendapatan yang dapat dibelanjakan,
perubahan demografi, tingkat suku bunga, dan ketersediaan pembiayaan konsumen. Perseroan
memperkirakan hasil operasional Perseroan akan tetap bervariasi dari waktu ke waktu sesuai
dengan fluktuasi ekonomi Indonesia dan pasar properti Indonesia.

•

Faktor Penjualan dan Pendapatan Properti
- Penjualan properti
Dalam hal penjualan properti, Perseroan pada umumnya melakukan kegiatan penjualan awal
(pre-sale). Di dalam kegiatan ini, Perseroan pertama-tama menjual sebagian properti yang
akan dibangun sebelum selesainya pembangunan tersebut. Pada saat ini, hukum Indonesia
memperbolehkan Perseroan melakukan kegiatan pre-sale atas properti sebelum penyelesaian
selama persyaratan tertentu sudah dipenuhi. Hasil pre-sale yang sudah didapatkan dapat digunakan
kembali oleh Perseroan untuk melakukan pengembangan properti terkait yang telah terjual melalui
proses pre-sale. Pembeli properti Perseroan dapat membayar harga beli secara penuh pada saat
penjualan atau dapat memilih untuk membayar sebagian dari harga beli pada saat penjualan, yakni
pada umumnya berkisar antara 10% sampai 30% dari harga beli, dan melakukan pembayaran
secara bertahap atas jumlah yang masih terhutang.
Apabila pembeli bertahap tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka sesuai dengan
perjanjian jual beli standar Perseroan, Perseroan berhak membatalkan kontrak penjualan dan
menjual kembali properti tersebut tanpa melalui prosedur penyitaan. Di samping itu, pada umumnya
Perseroan berhak mempertahankan sebagian dari pembayaran yang dilakukan sebelum terjadinya
gagal bayar.
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Penentuan harga properti Perseroan disusun berdasarkan harga pasar yang berlaku pada waktu
penjualan, dan dalam kasus-kasus tertentu, menggunakan harga premium, kecuali untuk rumah
FLPP yang harganya harus mengikuti ketentuan dari Pemerintah. Pada umumnya, Perseroan
mengembangkan properti residensial secara bertahap, sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas
untuk menyesuaikan penawaran produk dengan permintaan pasar. Faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi nilai penjualan yang dihasilkan dari pengembangan baru mencakup jenis properti
yang dikembangkan, penentuan waktu penyelesaian proyek dan penentuan waktu pengakuan
pendapatan. Penjualan Perseroan juga dipengaruhi sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi
permintaan, termasuk demografi pasar serta tingkat aksesbilitas konsumen terhadap pusat kota
untuk mendekatkan diri dengan tempat kerja mereka.
Di masa mendatang, Perseroan memperkirakan akan tetap melakukan pre-sale atas sebagian
besar unit baru di proyek-proyek pengembangan Perseroan yang baru. Sehubungan dengan
pengembangan baru, jumlah properti yang berhasil dijual dan jadwal penyerahan properti
kepada konsumen bergantung pada jadwal konstruksi dan respon pasar pada saat peluncuran
pengembangan baru tersebut.
Perseroan tidak menerapkan sistem presale untuk penjualan rumah FLPP dikarenakan Pemerintah
memiliki peraturan dan prosedur khusus untuk tipe rumah tersebut. Uang muka untuk rumah
FLPP adalah sebesar 1 – 5% dari harga jual yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan
Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan.
- Pendapatan properti
Pendapatan utama Perseroan bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari penjualan properti
yang dimiliki Perseroan serta beban operasional yang terkait. Faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan penjualan dihasilkan dari properti Perseroan termasuk, tetapi tidak terbatas pada
kondisi ekonomi, baik lokal maupun secara umum serta Peraturan Pemerintah. Perubahan
Peraturan Pemerintah sangat berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan terutama untuk rumah
FLPP, dimana harga maksimum penjualan, ketentuan luas lahan dan bangunan, dan spesifikasi
konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ada kalanya Peraturan Pemerintah tersebut baru
dikeluarkan dan diberlakukan beberapa bulan setelah Peraturan yang lama sudah berakhir/ tidak
berlaku atau beberapa bulan sejak tahun yang baru telah dimulai, sehingga Perseroan tidak dapat
melakukan penjualan dan pembangunan pada periode waktu tersebut yang berakibat kepada
berkurangnya jumlah rumah yang dapat dibangun dalam 1 tahun buku.
Kedepannya Perseroan akan mengembangkan kawasan Mixed Use, dimana pendapatan sebagian
besar akan dipengaruhi oleh permintaan penyewa terhadap ruang ritel, penawaran properti-properti
ritel baru di berbagai daerah tempat Perseroan beroperasi, kinerja penjualan atau kondisi usaha
penyewa, arus pengunjung properti ritel, pola belanja konsumen, persaingan dengan properti ritel
lainnya, inflasi, pengembangan transportasi, dan infrastruktur.
Harga sewa umumnya tetap selama periode sewa dan akan dikaji ulang sebelum berakhirnya
periode sewa dengan mempertimbangkan kondisi pasar yang berlaku. Pada umumnya Perseroan
menentukan harga sewa dengan mengacu kepada harga pasar untuk industri sejenis di lokasi yang
setara, dengan penyesuaian terhadap kondisi pasar. Faktor-faktor utama dalam menentukan harga
sewa mencakup tipe penyewa dan ukuran serta lokasi spesifik ruang yang disewakan dalam suatu
pengembangan.
Perseroan meyakini bahwa proporsi penjualan dan pendapatan yang dihasilkan dari pendapatan
rutin akan tetap meningkat dan hal ini akan membantu meminimalkan risiko operasional sehubungan
dengan fluktuasi pasar properti di Indonesia.
•

Faktor Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang Program FLPP
Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh MBR. Untuk menunjang
program ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung yaitu Paket Kebijakan
Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk MBR dan FLPP khusus untuk MBR. Dengan adanya kebijakan
FLPP, Perseroan melihat peluang untuk mengembangkan bisnis dan membantu Pemerintah
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dalam memenuhi program sejuta rumah. Karena itu, Perseroan saat ini fokus pada projek – projek
pengembangan hunian MBR, karena selain peluang bisnis yang sangat baik, kebijakan Pemerintah
juga sangat mendukung dengan memudahkan aspek perizinan dan pengembangan.
Perubahan Peraturan Pemerintah yang menentukan harga jual untuk rumah FLPP yang baru
terkadang tidak dikeluarkan sebelum/ tepat setelah Peraturan yang lama sudah berakhir. Sebagai
contoh adalah Keputusan Menteri PUPR No. 587/KPTS/M/2019 mengenai zona wilayah, besaran
batasan penghasilan, batasan saldo terendah tabungan pemohon, batasan harga rumah tapak
dan satuan rumah susun, batasan biaya pembangunan rumah swadaya, batasan luas tanah dan
luas lantai rumah, batasan dana bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, dan indeks
dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, sehingga ada jeda waktu
dimana Perseroan belum dapat melakukan penjualan rumah FLPP sehingga mengakibatkan
turunnya pendapatan Perseroan.
•

Faktor Biaya Pendanaan dan Pengembangan
Kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendanaan, serta biaya-biaya yang timbul sehubungan
dengan pendanaan tersebut, berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Sebagai contoh,
Perseroan mendanai kegiatan pembangunan propertinya melalui hutang jangka menengah hingga
hutang jangka panjang yang relatif signifikan untuk pembelian lahan khusus perumahan FLPP,
serta untuk konstruksi rumah dan proyek mixed use serta melalui kegiatan pre-sale pengembangan
baru miliknya. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan meningkatkan biaya perolehan pinjaman
untuk mendanai ekspansi bisnis Perseroan. Di samping itu, akses Perseroan terhadap modal dan
biaya pendanaan dipengaruhi oleh pembatasan-pembatasan tertentu, seperti pembatasan restriktif
standar sehubungan dengan hutang Perseroan.

•

Faktor Kebijakan Pemerintah dah Perubahan Peraturan
Pemerintah Indonesia dapat dari waktu ke waktu, mengeluarkan kebijakan baru atau undangundang yang dapat mempengaruhi industri properti. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi
posisi keuangan keseluruhan Perseroan termasuk dampaknya bagi kondisi keuangan Perseroan
adalah sebagai berikut:
a. Kebijakan tarif pajak yang akan mempengaruhi beban pajak dan laba bersih Perseroan.
b. Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan/
atau Upah Minimum Provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah
tenaga kerja Perseroan.

•

Faktor Penentuan Waktu Penyelesaian Proyek
Jumlah properti yang dapat dikembangkan atau diselesaikan Perseroan selama periode tertentu
bersifat terbatas mengingat adanya kendala waktu dan kebutuhan modal substansial yang harus
dipenuhi untuk pengembangan dan konstruksi proyek. Apabila terjadi penundaan, penjualan
dan penyewaan juga akan mengalami penundaan, dengan demikian menunda penerimaan
pembayaran, walaupun pembayaran uang muka dalam jumlah tertentu sudah diterima. Di samping
itu, penundaan dalam proyek akan mengakibatkan penundaan terhadap kemampuan pencapaian
target penjualan, dengan demikian akan menghambat realisasi pendapatan rutin dari kegiatan
operasional properti Perseroan. Perseroan juga dapat mengalami penundaan dalam konstruksi dan/
atau penyelesaian proyek. Jadwal konstruksi properti bergantung pada sejumlah faktor, termasuk
waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan persetujuan dan ijin konstruksi yang diperlukan, serta
kemampuan Perseroan untuk mendapatkan penyewa.

3.

Komponen Utama Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a.

Penjualan Neto
Penjualan neto Perseroan terdiri atas penjualan rumah, kavling tanah dan apartemen. Tabel berikut
ini menyajikan penjualan neto Perseroan sebagai persentase dari total penjualan neto Perseroan
untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (unaudited), serta tahuntahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
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(dalam Rupiah)
Keterangan
Rumah
Kavling tanah
Apartemen
Total

b.

2019
6.720.500.000
4.914.000.000
510.642.679
12.145.142.679

%
55,33
40,46
4,20
100,00

31 Mei
2018
(unaudited)
3.174.000.000
1.140.000.000
19.627.014.807
23.941.014.807

31 Desember
%

2018

13,26
4,76
81,98
100,00

%

15.191.200.000
1.183.800.000
26.460.283.838
42.835.283.838

2017

35,46
2,76
61,77
100,00

%

32.115.250.000
458.800.000
24.174.017.040
56.748.067.040

2016

%

56,59 166.317.994.769
0,81
1.292.400.000
42,60
5.243.314.734
100,00 172.853.709.503

96,22
0,75
3,03
100,00

Beban Pokok Penjualan
Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan berdasarkan bidang usaha sebagai
persentase dari total beban pokok penjualan untuk periode yang disajikan:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Rumah
Kavling Tanah
Apartemen
Total

c.

31 Mei
3.747.568.509

64,37

2018
(unaudited)
1.981.091.676

1.660.101.904
414.390.217
5.822.060.630

28,51
7,12
100,00

701.128.400
12.900.092.278
15.582.312.354

2019

%

31 Desember
%

2018

%

2017

%

2016

%

12,71

8.262.500.248

37,70

14.679.280.625

39,72

92.003.357.719

94,40

4,50
82,79
100,00

766.914.492
12.888.504.602
21.917.919.342

3,50
58,80
100,00

339.104.047
21.936.432.921
36.954.817.593

0,92
59,36
100,00

1.076.994.147
4.385.789.129
97.466.140.995

1,10
4,50
100,00

Beban Penjualan
Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (unaudited), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016.
Keterangan
Komisi
penjualan
Iklan dan
promosi
Total

d.

31 Mei
2019

%

2018
(unaudited)

31 Desember
%

2018

%

2017

%

2016

%

1.111.051.745

92,14

389.059.179

42,32

1.563.770.976

60,13

1.569.058.845

55,36

5.610.432.972

91,34

94.840.750
1.205.892.495

7,86
100,00

530.171.600
919.230.779

57,68
100,00

1.036.818.630
2.600.589.606

39,87
100,00

1.265.237.400
2.834.296.245

44,64
100,00

532.240.375
6.142.673.347

8,66
100,00

Beban Umum dan Administrasi
Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan sebagai persentase dari total
beban umum dan administrasi untuk periode yang disajikan:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Gaji, upah
Dan tunjangan
Iuran dan perizinan
Rumah tangga
Jasa profesional
Pajak
Penyusutan
Listrik, air,
telepon
Dan fax
Sewa
Keperluan kantor
Perawatan
Sumbangan
Perjalanan
dinas dan
transportasi
Representasi
Entertainment
Imbalan
pascakerja
Lain-lain
(masing-masing di
bawah
Rp 50.000.000)
Total

31 Mei
2019

%

31 Desember

2018
(unaudited)

%

2018

%

2017

%

2016

%

1.240.777.595
572.736.305
535.076.855
290.734.767
237.081.507
107.256.366

-198,70
-91,72
-85,69
-46,56
-37,97
-17,18

3.392.352.231
819.920.260
533.358.804
445.123.166
331.877.985
92.718.498

49,32
11,92
7,75
6,47
4,82
1,35

7.476.134.369
1.735.890.540
1.200.597.284
1.404.519.411
1.548.256.374
237.850.832

46,08
10,70
7,40
8,66
9,54
1,47

6.795.214.867
2.326.682.132
1.552.426.957
832.120.643
1.490.796.727
195.337.110

41,35
14,16
9,45
5,06
9,07
1,19

6.282.673.330
8.422.380.310
2.313.077.807
672.405.000
1.043.299.572
160.919.085

24,90
33,38
9,17
2,66
4,13
0,64

54.468.347
18.717.920
9.233.550
6.800.000
-

-8,72
-3,00
-1,48
-1,09
0,00

251.143.259
22.419.055
20.436.500
6.998.000
360.000.000

3,65
0,33
0,30
0,10
5,23

488.358.537
57.743.565
57.925.090
18.696.280
405.000.000

3,01
0,36
0,36
0,12
2,50

283.026.023
189.297.880
132.418.710
57.423.384
298.877.000

1,72
1,15
0,81
0,35
1,82

320.323.791
51.027.675
72.879.960
1.380.873.000

1,27
0,20
0,29
5,47

-

-

129.141.586
10.909.200
-

1,88
0,16
-

224.893.144
10.909.200
1.991.040

1,39
0,07
0,01

487.594.795
414.111.500
108.471.329

2,97
2,52
0,66

842.653.365
1.333.022.754
-

3,34
5,28
-

(3.706.726.680) 593,59%

443.966.343

6,45

1.331.899.028

8,21

1.196.066.035

7,28

919.444.099

3,64

0,45 1.417.915.618
100,00 25.232.895.366

5,62
100,00

9.388.661
(624.454.807)

-1,50
100,00

18.239.774
6.878.604.661

0,27
23.311.697
100,00 16.223.976.391

41

0,14
74.205.597
100,00 16.434.070.689

4.

Hasil Operasi

Tabel berikut ini menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode yang disajikan:
(dalam Rupiah)
LAPORAN LABA RUGI

31 Mei
2019

31 Desember
2018
(unaudited)

2018

2017

2016

PENJUALAN NETO

12.145.142.679

BEBAN POKOK PENJUALAN

(5.822.060.630) (15.582.312.354) (21.917.919.342) (36.954.817.593) (97.466.140.995)

LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban pajak final
Penghasilan usaha lainnya - neto
LABA USAHA
Penghasilan keuangan
Biaya keuangan
LABA NETO PERIODE/TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF
LAIN PERIODE/TAHUN BERJALAN,
SETELAH PAJAK
TOTAL LABA KOMPREHENSIF PERIODE/
TAHUN BERJALAN

23.941.014.807

42.835.283.838

56.748.067.040 172.853.709.503

6.323.082.049

8.358.702.453

20.917.364.496

19.793.249.447

75.387.568.508

(1.205.892.495)

(919.230.779)

(2.600.589.606)

(2.834.296.245)

(6.142.673.347)

624.454.807

(6.878.604.661) (16.223.976.391) (16.434.070.689) (25.232.895.366)

(257.983.002)

(577.086.065)

(1.035.806.843)

(823.451.739)

153.383.283

241.408.819

412.814.564

931.558.382

(2.869.759.201)
513.799.717

5.637.044.642

225.189.767

1.469.806.220

632.989.156

41.656.040.311

23.812.950

20.265.840

49.217.930

452.746.040

164.908.762

(1.745.764.499)

(210.293.984)

(1.426.290.444)

(645.820.294)

(1.834.988.206)

3.915.093.093

35.161.623

92.733.706

439.914.902

39.985.960.867

320.780.080

208.841.404

552.418.682

(107.533.260)

(232.408.022)

4.235.873.173

244.003.027

645.152.388

332.381.642

39.753.552.845

Penjualan Neto
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Penjualan neto Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 adalah
sebesar Rp12.145.142.679,- menurun sebesar Rp11.795.872.128,- atau 49,27% dibanding penjualan
neto untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Penurunan ini terjadi
terutama akibat Perseroan hanya menjual unit apartemen secara terbatas. Perseroan menyimpan unit
apartemen sebagai service apartment untuk meningkatkan reccuring income Perseroan. Selain itu,
Perseroan juga hanya menjual sisa unit perumahan dan kavling tanah Simprug Diporis, dan belum
melakukan penjualan untuk perumahan Saung Kebun.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp42.835.283.838,- menurun sebesar Rp13.912.783.202,- atau 24,52% dibanding penjualan neto yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini terjadi karena persediaan Perseroan berupa unit
perumahan di CKM City sudah hampir habis terjual dari 249 unit menjadi 8 unit. Meskipun volume
penjualan perumahan Simprug Diporis meningkat dari 3 unit menjadi 27 unit, penjualan kavling tanah
dan apartemen Perseroan mengalami peningkatan, namun hal ini tidak mampu mengatasi penurunan
penjualan Perseroan secara keseluruhan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp56.748.067.040,- menurun sebesar Rp116.105.642.463,- atau 67,17% dibanding penjualan neto yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Hal ini terutama disebabkan karena persediaan Perseroan
berupa unit perumahan dan kavling tanah di CKM City sudah hampir habis terjual sehingga mengalami
penurunan volume penjualan dari 1.423 rumah menjadi 249 unit rumah. Meskipun penjualan apartemen
Perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun hal ini tidak mampu mengatasi
penurunan penjualan Perseroan secara keseluruhan.
Untuk mengatasi penjualan neto yang terus mengalami penurunan yang disebabkan karena
keterbatasan jumlah unit yang akan dijual, Perseroan terus berupaya melakukan upaya strategis
seperti: Mendapatkan lahan baru yang memiliki potensi di masa yang akan datang, mengurus proses-
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proses perizinan terhadap lahan yang telah dimiliki, melakukan proses perencanaan pengembangan
lahan yang telah dimiliki. Langkah konkret yang telah dilakukan Perseroan saat ini:
•
Melalui IPO ini Perseroan akan mengakuisisi SIS yang memiliki izin lokasi seluas 60 hektar di
kabupaten Karawang untuk pembangunan perumahan FLPP, saat ini sudah dalam proses
pematangan lahan. Selain itu, SIS rencananya akan mengembangkan sarana water park, sekolah,
tempat ibadah dan puskesmas rawat inap.
•
Perseroan sedang melakukan proses penjualan dan pengembangan perumahan saung kebun
sebanyak ± 755 unit dan akan melakukan pembangunan area komersial seluas ± 12.000 m2.
•
Pengembangan kawasan terpadu berbasis TOD Mixed use Poris 88 yang nantinya akan terdapat
komersial area, perkantoran, hotel, rumah sakit, area retail, sekolah dan ruko.
Beban Pokok Penjualan
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei
2019 adalah sebesar Rp5.822.060.630,- menurun sebesar Rp9.760.251.724,- atau 62,64% dibanding
beban pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 30 Mei 2019. Penurunan ini terutama disebabkan
karena terdapat penurunan Beban Pokok Penjualan apartemen.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah
sebesar Rp21.917.919.342,- menurun sebesar Rp15.036.898.251,- atau 40,69% dibanding beban
pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan
oleh menurunnya nilai penjualan dari tahun sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah
sebesar Rp36.954.817.593,- menurun sebesar Rp60.511.323.402,- atau 62,08% dibanding beban
pokok penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan
karena menurunnya nilai penjualan dari tahun sebelumnya.
Beban Penjualan
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Beban penjualan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019
adalah sebesar Rp1.205.892.495,- meningkat sebesar Rp286.661.716,- atau 31,18% dibanding beban
penjualan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Peningkatan ini dikarenakan pada tahun 2018
terdapat kekurangan akrual atas penjualan 2018, sehingga saat dibayarkan dicatat sebesar tagihan
komisi.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar
Rp2.600.589.606,- menurun sebesar Rp233.706.639,- atau 8,25% dibanding beban penjualan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya
penjualan dan biaya promosi.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Beban penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar
Rp2.834.296.245,- menurun sebesar Rp3.308.377.102,- atau 53,86% dibanding beban penjualan yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya
penjualan secara signifikan sehingga komisi penjualan yang dibayarkan menurun.
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Beban Umum dan Administrasi
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2019 adalah sebesar Rp624.454.807,- menurun sebesar Rp7.503.059.468,- atau 109,08%.
Penurunan ini dikarenakan adanya mutasi beberapa karyawan yang mengakibatkan dampak kurtailmen
pada nilai kewajiban kini sebesar Rp4.280.719.731,-, sehingga beban imbalan pasca kerja periode
31 Mei 2019 bersaldo minus Rp3.706.726.680,-.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 adalah sebesar Rp16.223.976.391,- menurun sebesar Rp210.094.298,- atau 1,28% dibanding
beban umum dan administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh penurunan biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk iuran dan perizinan, rumah tangga
dan perjalanan dinas.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp16.434.070.689,- menurun sebesar Rp8.798.824.677,- atau 34,87% dibanding
beban umum dan administrasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk iuran dan perizinan proyek pembangunan
apartemen.
Laba Neto Periode Tahun Berjalan
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Laba neto periode tahun berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2019 adalah sebesar Rp3.915.093.093,- meningkat sebesar Rp3.879.931.470,- atau 11.034,56%
dibanding laba neto periode tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Peningkatan ini
dikarenakan adanya mutasi beberapa karyawan yang mengakibatkan dampak kurtailmen pada nilai
kewajiban kini sebesar Rp4.280.719.731,-.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Laba neto periode tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2018 adalah sebesar Rp92.733.906,- menurun sebesar Rp347.180.996,- atau 78,92% dibanding laba
neto periode tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama
disebabkan oleh menurunnya penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Laba neto periode tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
adalah sebesar Rp439.914.902,- menurun sebesar Rp39.546.045.965,- atau 98,90% dibanding laba
neto periode tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini terutama
disebabkan karena menurunnya penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Mei 2019 adalah sebesar Rp320.780.080,- meningkat sebesar Rp111.938.676,- atau 53,60%
dibanding total laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018. Peningkatan
ini akibat pengukuran kembali imbalan pasca kerja.
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Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Penghasilan komprehensif tahun berjalan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp552.418.682,- meningkat sebesar,- atau 613,72% dibanding
total rugi komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Peningkatan ini
akibat pengukuran kembali imbalan pasca kerja.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Rugi komprehensif tahun berjalan untuk periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 adalah sebesar Rp107.533.260,- menurun sebesar,- atau 53,73% dibanding total
rugi komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Penurunan ini akibat
pengukuran kembali imbalan pasca kerja.
Total Laba Komprehensif Periode / Tahun Berjalan
Periode 5 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan dengan periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018
Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp4.235.873.173,- meningkat sebesar Rp3.991.870.146,- atau
1.635,99% dibanding total laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2018.
Peningkatan ini dikarenakan menurunnya beban pokok penjualan dan beban umum dan administrasi.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 adalah sebesar Rp645.152.588,- menurun sebesar Rp312.770.946,- atau 94,10%
dibanding total laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai penjualan dibandingkan tahun sebelumnya.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Total laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2017 adalah sebesar Rp332.381.642,- menurun sebesar Rp39.421.171.203,- atau
99,16% dibanding total laba komprehensif tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2016. Penurunan ini terutama disebabkan karena menurunnya nilai penjualan dibandingkan tahun
sebelumnya.
PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS
Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada
tanggal 31 Mei 2019 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Keterangan
Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Total Aset
Liabilitas Jangka Pendek
Liabilitas Jangka Panjang
Total Liabilitas
Ekuitas

31 Mei
2019
198.094.653.090
276.813.469.124
474.908.122.214

2018
117.694.012.896
357.151.999.320
474.846.012.216

31 Desember
2017
134.069.785.483
351.041.975.679
485.111.761.162

2016
153.338.219.469
345.467.667.002
498.805.886.471

42.410.380.056
28.137.504.882
70.547.884.938

54.442.359.481
20.279.288.632
74.721.648.113

50.798.918.042
34.833.631.405
85.632.549.447

62.434.089.352
37.224.967.046
99.659.056.398

404.360.237.276

400.124.364.103

399.479.211.715

399.146.830.073
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Grafik Perbandingan Jumlah Aset, Liabilitas dan Ekuitas

ASET
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp474.908.122.214,- yang terdiri atas
aset lancar sebesar Rp198.094.653.090,- dan aset tidak lancar sebesar Rp276.816.469.124,-.
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp80.400.640.194,atau sebesar 68,31% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena
adanya reklasifikasi tanah yang belum dikembangkan menjadi persediaan yang siap dijual.
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 mengalami penurunan sebesar Rp80.338.530.196,atau sebesar 22,49% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama disebabkan karena
adanya reklasifikasi tanah yang belum dikembangkan menjadi persediaan yang siap dijual.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp474.846.012.216,- yang terdiri
atas aset lancar sebesar Rp117.694.012.896,- dan aset tidak lancar sebesar Rp357.151.999.320,-.
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp16.375.772.587,- atau sebesar 12,21% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama
disebabkan karena penjualan persediaan berupa aset real estat dan apartemen.
Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar
Rp6.110.023.641,- atau sebesar 1,74% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama
disebabkan dikarenakan peningkatan harga tanah yang belum dikembangkan.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Total aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp485.111.761.162,- yang terdiri
atas aset lancar sebesar Rp134.069.785.483,- dan aset tidak lancar sebesar Rp351.041.975.679,-.
Aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp19.268.433.986,- atau sebesar 12,57% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Hal ini terutama
disebabkan karena penggunaan kas Perseroan untuk membiayai pembangunan apartemen.
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Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami peningkatan sebesar
Rp5.574.308.677,- atau sebesar 1,61% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Hal ini terutama
disebabkan karena peningkatan harga tanah yang belum dikembangkan.
LIABILITAS
Periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 dibandingkan tahun yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2018
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 adalah sebesar Rp70.547.884.938,- yang terdiri
atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp42.410.380.056,- dan liabilitas jangka panjang sebesar
Rp28.137.504.882,-.
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 mengalami penurunan sebesar
Rp12.031.979.425,- atau sebesar 22,10% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama
disebabkan karena terdapat liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun yang
diklasifikasikan sebagai utang bank jangka pendek telah jatuh tempo.
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 mengalami peningkatan sebesar
Rp7.858.216.250,- atau sebesar 38,75% dibandingkan dengan 31 Desember 2018. Hal ini terutama
disebabkan karena Perseroan menggunakan kredit Term-Loan dari PT Bank Negara Indonesia.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2017
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp74.721.648.113,- yang terdiri
atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp54.442.359.481,- dan liabilitas jangka panjang sebesar
Rp20.279.288.632,-.
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami peningkatan sebesar
Rp3.643.441.439,- atau sebesar 7,17% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama
disebabkan karena terdapat pinjaman dari pihak berelasi sebesar Rp13.458.507.434,-.
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 mengalami penurunan sebesar
Rp14.554.342.773,- atau sebesar 41,78% dibandingkan dengan 31 Desember 2017. Hal ini terutama
disebabkan karena utang bank jangka panjang yang telah jatuh tempo.
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan tahun yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016
Total liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp85.632.549.447,- yang terdiri
atas liabilitas jangka pendek sebesar Rp50.798.918.042,- dan liabilitas jangka panjang sebesar
Rp34.833.631.405,-.
Liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp11.635.171.310,- atau sebesar 18,64% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Hal ini terutama
disebabkan karena pelunasan utang bank jangka pendek dan utang pihak berelasi.
Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 mengalami penurunan sebesar
Rp2.391.335.641,- atau sebesar 6,42% dibandingkan dengan 31 Desember 2016. Hal ini terutama
disebabkan karena pembayaran utang bank jangka panjang.
Ekuitas
Pada tanggal 31 Mei 2019, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp4.235.873.173,atau 1,06% dibanding dengan 31 Desember 2018. Peningkatan ini terutama disebabkan karena
peningkatan saldo laba.
Pada tanggal 31 Desember 2018, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar
Rp645.152.388,- atau 0,16% dibanding dengan 31 Desember 2017. Peningkatan ini terutama
disebabkan karena peningkatan saldo laba.
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Pada tanggal 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar
Rp332.381.642,- atau 0,08% dibanding dengan 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut berasal dari
peningkatan saldo laba.
5.

Analisis Arus Kas

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode yang disajikan:
(dalam Rupiah)
Keterangan

31 Mei
2019

31 Desember
2018

2018

2017

2016

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan
Untuk) Aktivitas Operasi

3.283.988.578

(1.169.764.529)

14.396.414.000

(44.778.563.000)

10.468.877.327

Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas
Investasi

(1.939.992.699)

(4.993.525.357)

(5.318.523.655)

(5.738.275.787)

(18.663.944.625)

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan
Untuk) Aktivitas Pendanaan

(3.723.700.949)

884.456.683

(11.887.548.479)

6.291.434.628

56.214.324.251

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan
Setara Kas

48.019.256.953

(2.379.705.070)

(5.278.833.203)

(2.809.658.134)

(44.225.404.159)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

6.172.149.320

8.981.807.453

8.981.807.454

53.207.211.613

5.187.954.660

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

3.792.444.250

3.702.974.250

6.172.149.320

8.981.807.454

53.207.211.613

Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi
Pada tanggal 31 Mei 2019 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp3.283.988.579,- dimana
sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari pelanggan.
Pada tanggal 31 Mei 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp1.169.764.528,- dimana
sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.
Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi Rp14.396.414.000,dimana sebagian besar kas diperoleh dari penerimaan dari pelanggan.
Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp44.778.563.000,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.
Pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Rp10.468.877.327,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran kepada pemasok.
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi
Pada tanggal 31 Mei 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp1.939.992.699,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembelian tanah yang belum dikembangkan.
Pada tanggal 31 Mei 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp4.993.525.357,dimana sebagian besar kas digunakan untuk penerimaan piutang pihak berelasi.
Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp5.318.523.655,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembelian tanah yang belum dikembangkan.
Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp5.738.275.787,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembelian tanah yang belum dikembangkan.
Pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Rp.18.663.944.625,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembelian tanah yang belum dikembangkan.
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan
Pada tanggal 31 Mei 2019 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Rp3.723.700.949,dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank.
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Pada tanggal 31 Mei 2018 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp884.456.683,- dimana
sebagian besar kas diperoleh dari perolehan utang pihak berelasi.
Pada tanggal 31 Desember 2018 kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan
Rp11.887.548.479,- dimana sebagian besar kas digunakan untuk pembayaran utang bank.
Pada tanggal 31 Desember 2017 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp6.291.434.628,dimana sebagian besar kas diperoleh dari utang bank.
Pada tanggal 31 Desember 2016 kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan Rp56.214.324.251,dimana sebagian besar kas diperoleh dari utang bank.
Likuiditas
Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka
pendek yang tercermin dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi
rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak
terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.
Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir
tanggal 31 Mei 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
masing-masing adalah sebesar 4,67x, 2,16x, 2,64x dan 2,46x.
Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari
aktivitas operasi.
Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen,
kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum perdana saham yang mungkin
mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.
Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas,
deposito yang dijaminkan dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja
modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan
rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.
Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan
pembelanjaan barang modal.
Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas
dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:
1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Liabilitas terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).
Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2019,
serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing
adalah sebesar 17,45%, 18,67%, 21,44% dan 24,97%.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, rasio solvabilitas ekuitas berada pada 17,45%.
Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan
menurunnya nilai liabilitas Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, rasio solvabilitas ekuitas berada pada
18,67%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017
dikarenakan menurunnya nilai liabilitas Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, rasio solvabilitas ekuitas berada pada
21,44%. Rasio ini turun jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
dikarenakan menurunnya nilai liabilitas perseroan.
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Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2019, serta
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing adalah
sebesar 85,14%, 84,26%, 82,35% dan 80,02%.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, rasio solvabilitas aset berada pada 85,14%. Rasio
ini naik jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dikarenakan
peningkatan nilai aset Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 rasio solvabilitas aset berada pada 84,26%.
Rasio ini naik jika dibandingkan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dikarenakan
peningkatan nilai aset Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, rasio solvabilitas aset berada pada 82,35%
dimana rasio ini naik jika dibandingkan dengan 31 Desember 2016 dikarenakan peningkatan nilai aset
Perseroan.
Imbal Hasil Ekuitas
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh
pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal
31 Mei 2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masingmasing adalah sebesar 0,97%, 0,02%, 0,11% dan 10,02%.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di 0,97%.
Rasio ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2018 dikarenakan peningkatan laba bersih Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, imbal hasil ekuitas Perseroan berada
di 0,02%. Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2017 dikarenakan menurunnya laba bersih
Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, imbal hasil ekuitas Perseroan berada di
10,02%. Rasio ini turun cukup signifikan jika dibandingkan 31 Desember 2016 dikarenakan menurunnya
laba bersih Perseroan.
Imbal Hasil Aset
Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan
pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei
2019, serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 masing-masing
adalah sebesar 0,82%, 0,02%, 0,09% dan 8,02%.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019, imbal hasil aset perseroan berada di 0,82%. Rasio
ini naik jika dibandingkan 31 Desember 2018 dikarenakan peningkatan laba bersih Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, imbal hasil aset Perseroan berada di 0,02%.
Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2017 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.
Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, imbal hasil aset Perseroan berada di 0,09%.
Rasio ini turun jika dibandingkan 31 Desember 2016 dikarenakan menurunnya laba bersih Perseroan.
6.

Operasi per Segmen Operasi

Perseroan hanya beroperasi dalam satu segmen usaha yaitu pengembang real estat. Tidak ada
komponen dari Perseroan yang terlibat secara terpisah dalam aktivitas bisnis ataupun informasi
keuangan yang dapat dipisahkan.
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7.

Pengaruh fluktuasi kurs mata uang asing atau suku bunga terhadap Perseroan

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan
Perseroan dalam mata uang Rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak
berpengaruh terhadap kondisi keuangan Perseroan. Namun, kenaikan dan menurunnya suku bunga
akan berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan karena pada saat ini Perseroan miliki pinjaman
terhadap pihak ketiga.
8.

Kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi yang mempengaruhi Perseroan

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang
secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan
Perseroan.
9.

Manajemen Risiko

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan
Good Corporate Governance. Sehubungan dengan keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk
Corporate Secretary, Komisaris Independen, Direktur Independen serta membentuk Unit Audit Internal.
Penerapan Good Corporate Governance juga bertujuan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan
misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana bisnis, perencanaan keuangan (budgeting), pengawasan
kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (disclosure)
dan benturan kepentingan.
Risiko keuangan utama yang dihadapi Perseroan meliputi risiko keterbatasan lahan, risiko persaingan
usaha, risiko kredit konsumen, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko suku bunga, risiko likuiditas
dan risiko harga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan
mempertimbangkan perubahan dan volatilitas keuangan di Indonesia. Dalam rangka mengelola risikorisiko usaha Perseroan, Perseroan telah berusaha mengambil langkah-langkah untuk mengelola risiko
sebagai berikut:
a.

Risiko Keterbatasan Lahan
Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa mencari dan menargetkan lokasilokasi tanah yang memiliki potensial dengan harga yang terjangkau. Salah satu strategi yang
dilakukan oleh Perseroan dalam membeli lahan di dekat lahan-lahan Perseroan yang telah
dibangun dan dihuni, dimana Perseroan sudah mengetahui mengenai pasar dan potensi market
daerah tersebut. Perseroan juga mencari lokasi dengan akses transportasi umum, sesuai dengan
tujuan Perseroan mengembangkan kawasan TOD.

b.

Risiko Persaingan Usaha
Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang properti turut serta dalam
persaingan di dalam industri properti di Indonesia. Perseroan telah memiliki mitigasi risiko dan
strategi usaha dalam menghadapi persaingan tersebut. Proyek-proyek yang sedang dibangun oleh
Perseroan memiliki lokasi yang strategis baik dari segi aksesibilitas, harga, kualitas serta fasilitas,
sehingga dapat menarik minat konsumen.

c.

Risiko Kredit Konsumen
Risiko kredit adalah risiko dimana Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan,
klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Kebijakan Perseroan
mengelola risiko tersebut adalah dengan menerapkan kebijakan persetujuan pembelian berdasarkan
prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan terhadap portofolio kredit secara berkesinambungan
serta melakukan pengelolaan atas piutangnya.
Instrumen keuangan Perseroan yang mempunyai potensi atas risiko kredit terdiri dari kas dan
setara kas, piutang pihak berelasi dan aset lain-lain. Jumlah eksposur risiko kredit maksimum sama
dengan nilai tercatat atas akun-akun tersebut.
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d.

Risiko Suku Bunga
Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen
keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko suku bunga yang potensial
dari hutang yang diperoleh Perseroan.

e.

Risiko Likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko dimana posisi arus kas Perseroan menunjukkan pendapatan jangka
pendek tidak cukup untuk menutupi pengeluaran jangka pendek.
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang mencukupi
dalam memenuhi komitmen untuk operasi normal Perseroan dan secara rutin mengevaluasi proyeksi
arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan.
Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan mempertahankan kas dan setara kas yang
mencukupi dalam memenuhi komitmen Perseroan untuk operasi normal Perseroan dan secara
rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, serta jadwal tanggal jatuh tempo aset
dan kewajiban keuangan.
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VII. FAKTOR RISIKO
Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati
mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang
dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak
dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin
timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli,
dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini
bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin
berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin
di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan
dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor
mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.
Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja
keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang
dimulai dari risiko utama Perseroan.
A. RISIKO UTAMA
Risiko Keterbatasan Lahan untuk Pengembangan
Perseroan bergerak dalam bidang usaha utama sebagai pengembang (developer). Karenanya,
ketersedian lahan (landbank) untuk dikembangkan adalah faktor utama bagi kegiatan usaha dan bisnis
Perseroan. Saat ini, Perseroan masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup di wilayah Kabupaten
Karawang dan Kota Tangerang. Akan tetapi, apabila lahan di wilayah Kabupaten Karawang dan Kota
Tangerang telah selesai dikembangkan dan Perseroan belum memiliki lahan baru, maka hal ini dapat
memberikan dampak buruk terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.
Hal tersebut ditambah lagi dengan meningkatnya harga lahan setiap tahunnya yang dapat memberatkan
Perseroan untuk mengembangkan bisnisnya, ketersediaan tanah yang bisa dibebaskan/dibeli untuk
perumahan karena peruntukan tata ruang dan proses pembebasan lahan yang memakan waktu yang
lama. Untuk meminimalisir risiko ini, Perseroan selalu berusaha mencari lahan-lahan strategis baru
dengan harga yang terjangkau untuk dikembangkan terutama di wilayah sekitar Kabupaten Karawang
dan Kota Tangerang sebelum lahan yang dimiliki Perseroan habis terbangun.
B. RISIKO USAHA
1.

Risiko Persaingan Usaha
Persaingan usaha dalam bisnis properti apalagi untuk kelas perumahan menengah ke bawah
sangatlah ketat. Dalam beberapa tahun ke belakang, akibat penjualan rumah menengah ke atas
yang melambat, banyak developer yang sebelumnya tidak menawarkan rumah kelas perumahan
menengah kebawah dan FLPP juga mencoba untuk mengembangkan rumah untuk kategori ini,
sehingga persaingan lebih banyak. Ketatnya persaingan usaha ini mengakibatkan Perseroan
harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk promosi dan membangun fasilitas-fasilitas umum di
awal proyek untuk menarik konsumen. Pendapatan Perseroan berpotensi menurun apabila calon
konsumen lebih memilih perumahan pesaing. Agar tetap mampu bersaing dengan pendatang baru,
Perseroan selalu menjaga kualitas setiap properti yang dikembangkan guna tetap menjaga tingkat
kepercayaan dan kepuasan pelanggan Perseroan.

2.

Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah Tentang Rumah FLPP
Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan hunian layak bagi seluruh MBR. Untuk menunjang
program ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan pendukung:
1. Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk MBR
2. FLPP khusus untuk MBR:
a. Bunga Tetap 5% per tahun selama jangka waktu kredit
b. Jangka waktu kredit maksimal 25 tahun
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c.
d.

Uang Muka 1%
Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp4.000.000,- , untuk membayar biaya KPR, notaris,
BPHTB

Dengan adanya kebijakan FLPP, Perseroan melihat peluang untuk mengembangkan bisnis dan
membantu Pemerintah dalam memenuhi program sejuta rumah. Karena itu, Perseroan saat ini
fokus pada proyek – proyek pengembangan hunian MBR, karena selain peluang bisnis yang
sangat baik, kebijakan Pemerintah juga sangat mendukung dengan memudahkan aspek perizinan.
Akan tetapi, konsistensi dari Pemerintah merupakan hal yang sangat penting. Untuk terus update
dengan perubahan peraturan kebijakan ini, Perseroan bekerja sama dengan bank penyalur kredit
FLPP untuk selalu memberikan informasi teraktual dan Perseroan tergabung dengan Asosiasi
Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI).
3.

Risiko Kendala Pendanaan dan Keterlambatan Penyelesaian Proyek
Perseroan dalam menjalankan proyek pembangunannya membutuhkan jumlah dana yang cukup
besar untuk penyelesaian proyek yang dikerjakan. Selama proyek Perseroan sedang dikerjakan,
ada kemungkinan kebutuhan dana untuk menyelesaikan proyek tersebut tidak tersedia tepat pada
waktunya. Hal tersebut dapat menyebabkan terhambatnya bahkan sampai terhentinya proyek
tersebut, sehingga dapat berdampak pada berkurangnya pendapatan Perseroan. Oleh karena
itu, Perseroan konsisten untuk melakukan perencanaan dan perhitungan yang matang sebelum
melakukan pembangunan proyek termasuk dari sisi pendanaan.

4.

Risiko Sebagai Perusahaan Induk
Setelah proses penawaran umum ini dilaksanakan, Perseroan akan menjadi perusahaan induk dari
Entitas Anak yang bergerak dalam bidang usaha pengembang perumahan (SIS). Sebagian besar
pendapatan Perseroan diperoleh dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Anak tersebut.
Oleh karena itu, kondisi keuangan Perseroan juga bergantung pada kinerja keuangan Entitas
Anak. Gangguan pada kegiatan usaha Entitas Anak dan/atau berkurangnya pendapatan Entitas
Anak dapat berpengaruh kepada kondisi likuiditas keuangan serta prospek usaha Perseroan dan
Entitas Anak. Apabila Entitas Anak mengalami penurunan hasil usaha, maka akan berdampak juga
pada penurunan hasil usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan akan terus berupaya melakukan
pengawasan terhadap Entitas Anak Perseroan dan melakukan ekspansi usaha untuk dapat
meningkatkan pendapatan Perseroan.

5.

Risiko Investasi
Perseroan sebagai salah satu perusahaan pengembang perumahan di Indonesia senantiasa
membutuhkan cadangan tanah atau landbank untuk menambah aset serta portofolio Perseroan.
Kebutuhan investasi atas landbank tersebut semakin hari semakin langka, sehingga dibutuhkan
strategi dari Manajemen Perseroan untuk dapat memperoleh lokasi-lokasi strategis dengan harga
terjangkau. Tidak terdapat jaminan bahwa Perseroan di masa depan akan berhasil mendapatkan
landbank dengan lokasi strategis, sehingga hal ini akan berdampak profitabilitas Perseroan.
Karenanya, Perseroan selalu berinvestasi dan terus mencari landbank dengan lokasi-lokasi yang
strategis untuk menunjang proyek-proyek yang akan dikembangkan Perseroan.

6.

Risiko Pasokan Bahan Baku
Sebagai perusahaan pengembang properti, Perseroan harus memastikan bahwa proses
pembangunan berjalan dengan baik dan kualitas sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
Perseroan menyerahkan proses pembangunan kepada kontraktor pihak ketiga dengan melakukan
seleksi terlebih dahulu dan melakukan standarisasi bahan bangunan yang digunakan. Untuk rumah
FLPP, Perseroan memastikan bahwa bahan bangunan yang digunakan harus sesuai standarisasi
yang ditentukan seperti penggunan hebel, rangka baja ringan dan kusen aluminium. Akan tetapi,
jika bahan bangunan tersebut habis atau terjadi kelangkaan maka proses pembangunan dapat
terkendala dan tertunda. Untuk memastikan konsistensi ketersediaan bahan bangunan, Perseroan
selalu melakukan diversifikasi pemasok bahan bangunan yang akan digunakan Perseroan.
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C. RISIKO TERKAIT PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
1.

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan
bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika
pasar berkembang saham Peseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas
pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian
saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2.

Fluktuasi Harga Saham Perseroan
Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi
secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang
ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan
dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:
•
Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para
investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
•
Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
•
Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan
Perseroan;
•
Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik
maupun pengaruh pasar modal negara lain;
•
Perubahan kondisi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi
politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
•
Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3.

Risiko Pembagian Dividen
Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan
pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan
di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan
dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan
pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi
keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan
digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

D. RISIKO UMUM
1.

Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan
Pengembangan properti berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting
jalannya kegiatan usaha Perseroan. Setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun
peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan mempengaruhi operasional kegiatan usaha
Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha,
pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah
termasuk legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan diantaranya adalah:
a) Hak Guna Bangunan (”HGB”) Saat ini kepemilikan Perseroan atas tanah berupa HGB. Pada
awalnya SHGB akan diberikan untuk jangka waktu maksimum 30 tahun. Pada saat SHGB
telah habis jangka waktunya, maka HGB tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu
tambahan maksimum 20 tahun dengan melakukan permohonan ulang kepada Pemerintah.
Namun apabila Pemerintah tidak menyetujui permohonan perpanjangan HGB tersebut,
maka hak atas tanah tersebut akan hilang. Dengan hilangnya hak atas tanah tersebut dapat
mempengaruhi kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.
b) Izin Mendirikan Bangunan (”IMB”)
Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari properti yang sudah jadi maupun sedang dalam
tahap konstruksi, Perseroan telah mendapatkan IMB dari pemerintah sesuai dengan lokasi
masing masing properti. Pembangunan yang tidak disertai dengan IMB akan dikenakan
tindakan penyegelan oleh pemerintah setempat. Apabila ada kebijakan baru dari pemerintah
atas perizinan yang sudah dimiliki, dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan
pendapatan Perseroan jika kebijakan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan.
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c)

Izin Lingkungan Hidup (”AMDAL/UUPL”)
Sampai dengan Prospektus ini dibuat dari properti yang sudah jadi maupun sedang dalam
tahap konstruksi, Perseroan selalu mengurus perizinan lingkungan hidup dari Pemerintah
sesuai dengan lokasi masing masing properti. Dalam perjalanan kegiatan usahanya Perseroan
selalu memenuhi setiap ketentuan yang diatur dalam izin-izin tersebut tetapi apabila ada
ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru dalam lingkungan hidup yang mana
Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan
pendapatan Perseroan.

2.

Risiko Kondisi Politik Indonesia
Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu
negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan
usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara
langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

3.

Risiko Ekonomi Makro
Risiko ekonomi makro adalah risiko yang timbul akibat perubahan, perlambatan atau resesi
kondisi perekonomian secara keseluruhan. Menurunnya tingkat pertumbuhan PDB, meningkatnya
volatilitas nilai tukar dan laju inflasi akan berdampak secara langsung terhadap bisnis dan usaha
pada suatu Negara. Bagi Perseroan yang bergerak dalam industri properti, kondisi perekonomian
secara makro mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan harga dan permintaan
properti.
Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 2018 mencapai 5,2% dan tahun 2019
ekspektasi pertumbuhan ekonomi berada diantara kisaran 5,3%. Memanasnya situasi ekonomi
antara AS dan China yang menyebabkan perang dagang menjadi perhatian khusus yang
menyebabkan kondisi perekonomian eksternal diperkirakan tidak kondusif. Dari segi moneter,
kenaikan suku bunga The Fed di tahun 2019 akan lebih terarah dan diprediksikan tidak dalam
waktu dekat. Kemudian untuk sektor domestik, kondisi defisitnya neraca perdagangan juga menjadi
perhatian khusus karena berpengaruh secara langsung terhadap volatilitas nilai tukar rupiah,
apalagi tahun 2019 merupakan tahun politik.

4.

Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
Perseroan bergerak di bidang usaha pengembangan properti dimana pendanaan berasal dari
pinjaman bank dengan tingkat suku bunga tertentu yang digunakan untuk kegiatan operasional
Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya. Di samping jumlah pendanaan, faktor lainnya
yang juga menentukan adalah jangka waktu pendanaan dan tingkat suku bunga yang diberikan.
Apabila terjadi peningkatan tingkat suku bunga, beban bunga dapat bertumbuh lebih cepat dari
pendapatan usaha Perseroan yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap
kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

5.

Risiko Fluktuasi Kurs Valuta Asing
Nilai tukar mata asing merupakan nilai tukar mata uang antara dua negara berbeda dan dapat
berpengaruh terhadap pembayaran saat ini ataupun disaat mendatang. Jika Perseroan memiliki
hutang terhadap pihak ketiga menggunakan Kurs Amerika Serikat (USD), penguatan Dollar
Amerika Serikat dan pelemahan Rupiah dapat berimbas secara negatif terhadap kinerja keuangan
Perseroan.

6.

Risiko Terjadinya Bencana Alam
Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap
bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau
peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di
beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan
pada bangunan dan proyek khususnya berkaitan dengan proyek pembangunan properti yang
sedang dalam proses pengerjaan oleh Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada
kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.
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PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN
KEGIATAN USAHANYA.
MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH
PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN
DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP
KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
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VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN
AUDITOR INDEPENDEN
Kejadian penting setelah tanggal laporan Auditor Independen tertanggal 5 Agustus 2019 atas laporan
posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Anwar
& Rekan (Anggota dari DFK International) dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon, CPA dengan
pendapat Wajar dalam semua hal yang material adalah sebagai berikut :
Perjanjian Pinjaman Bank BNI
Pada tanggal 26 Agustus 2019 berdasarkan surat Perseroan No. 145/DIR-NA/VIII/2019 tanggal
13 Agustus 2019 dan 145/DIR-NA/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, maka Bank BNI menyampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1.

Menyetujui perubahan pasal “Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan Penerima Kredit” poin 1.a dalam
PK No.225 tanggal 25 September 2018 berikut perubahannya dan PK nomor 28 tanggal 19 Juni
2019.
Semula :
“Perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan pemilikan saham Perseroan”.
Menjadi :
“Perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) dan kepemilikan saham Perseroan
kecuali kepemilikan saham yang dimiliki masyarakat”.

2.

Menyetujui perubahan pasal “Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit” poin 6 dalam PK
No. 225 tanggal 25 September 2018 berikut perubahannya dan PK nomor 38 tanggal 19 Juni 2019.
Semula :
“Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali
jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
usahanya”.
Menjadi :
“Memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika
pinjaman tersebut diberikan kepada Entitas Anak atau pinjaman dalam rangka transaksi dagang
yang berkaitan langsung dengan usahanya”.
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IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN
USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK
USAHA
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1.

RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT Nusantara Almazia No. 24 tanggal
26 November 2007, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03882.AH.02.02 tahun 2008 tanggal
25 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0005913.AH.01.09 Tahun 2008
tanggal 25 Januari 2008. (“Akta Pendirian”).
Tahun 2007 (Pendirian Perseroan)
BerdasarkanAkta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai
berikut :
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
1000
1.000.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Iim Sonimah
Jumini Amelia
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham dalam portepel

300
300
600
400

300.000.000
300.000.000
600.000.000
400.000.000

(%)

50,00
50,00
100,00

Sejak tanggal pendirian sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Anggaran Dasar Perseroan telah
mengalami beberapa kali perubahan, yakni sebagai berikut :
1)

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Almazia No. 56 tanggal 24 Agustus
2017 yang dibuat di hadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan
No. AHU-0018649.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017 dan telah didaftarkan dalam
Daftar Perseroan No. AHU-0112749.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 11 September 2017. Perubahan
dalam akta ini adalah menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
yang termuat dalam pasal 3.

2)

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Almazia No. 79 tanggal 15 Oktober
2018 yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat,
yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub
dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0254270 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.
AHU-0138415.AH.01.11 Tahun 2018 tanggal 18 Oktober 2018. Perubahan dalam akta ini adalah
menyetujui RRW untuk memasukan (inbreng) saham sebanyak 151.600 (seratus lima puluh satu
ribu enam ratus) saham ke dalam PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. (“Akta No. 79 Tahun
2018”)

3)

Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Nusantara Almazia No. 2.543 tanggal
27 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di Jakarta Pusat,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat
No. AHU-AH.01.03-0292012 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perseroan No. AHU-0100841.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 28 Juni 2019. (“Akta No. 2.543 Tahun
2019”) juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Saham PT Nusantara Almazia
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No. 1.248 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Recky Francky Limpele, S.H., Notaris di
Jakarta Pusat (“Akta No. 1.248 Tahun 2019”).
Berdasarkan Akta No. 2.543 Tahun 2019 juncto Akta 1.248/2019 para pemegang saham telah menyetujui
hal-hal sebagai berikut :
a. Menyetujui untuk mengubah status Perseroan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka,
sehingga Perseroan berubah nama menjadi PT Nusantara Almazia Tbk.
b. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal saham semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah)
menjadi sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah).
c. Memberikan persetujuan untuk mengubah ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan
usaha Perseroan segaimana dimaksud dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan.
d. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu
memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang
lama, dengan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) selama masa jabatannya, dan
mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang baru, sehingga susunan
anggota Direksi Komisaris dan Direksi Perseroan :

e.

f.
g.

h.
i.

Komisaris Utama
:
Komisaris
:
Komisaris Independen :

Ventje Rahardjo Soedigno
MR
Arman

Direktur Utama
Direktur
Direktur

Deddy Indrasetiawan
Nur Anisa Nusuqi
Ikhsan Kamandanu

:
:
:

Memberikan persetujuan untuk melakukan penambahan modal melalui penawaran umum perdana
saham atau emisi saham kepada masyarakat (go public), dalam jumlah sebanyak-banyaknya
461.538.000 (empat ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham dengan
nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per Saham disertai dengan penerbitan Waran Seri I dalam
jumlah sebanyak-banyaknya 605.999.394 (enam ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh
sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh empat) Waran Seri I demikian dengan harga penawaran
saham dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dianggap baik oleh
Direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait, dengan tetap memperhatikan peraturan OJK, Bursa
Efek dan ketentuan lain dibidang pasar modal.
Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan/portepel dan penerbitan Waran Seri I.
Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham kepada masyarakat melalui
Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang
merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan
memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta mendaftarkan
saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral
Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal
tersebut dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap
tindakan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat.
Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri
yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor,
setelah pengeluaran saham kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
Menyetujui untuk mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan perubahan status
Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan
Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran
Umum Efek bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik (“Peraturan No. IX.J.1”), Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 32/2014”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
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(“POJK No. 33/2014”) dan sehubungan dengan hal tersebut memberikan kuasa kepada Direksi
Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk
menandatangani akta pernyataan keputusan pemegang saham Perseroan dihadapan Notaris,
meminta persetujuan dan/atau memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.
2.

KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN:

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.
3.

IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain
sebagai berikut:
•
Nomor Induk Berusaha (NIB): Perseroan telah memperoleh NIB No. 9120001320869 tanggal
6 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara Online Single Submission (“OSS”).
NIB tersebut juga merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan
hak akses kepabeanan, dimana berdasarkan NIB, NA dapat melakukan kegiatan usaha sebagai
berikut:
No.
1.

Nama KBLI
Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa

Kode KBLI
68110

•

Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”): Perseroan telah memperoleh:
NPWP No. 02.663.417.0-408.000 atas nama Perseroan dan beralamat di Jalan Raya Citra Kebun
Mas, Bengle, Majalaya, Karawang, yang terdaftar sejak 28 Agustus 2008, dan;
NPWP No. 02.663.417.0-416.001 atas nama Perseroan dan beralamat di Perumahan Simprug
Diporis, Poris Gaga Baru, Batu Ceper, Tangerang, Banten.

•

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”): Perseroan telah memperoleh:
SPPKP No. PEM-00036/WPJ.22/KP.0403/2009 tanggal 28 Januari 2009 atas nama Perseroan
dan beralamat di Jalan Raya Citra Kebun Mas, Bengle, Majalaya, Karawang, Jawa Barat, dengan
Klasifikasi Lapangan Usaha 51900 – Perdagangan Besar Lainnya, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara, dan;
SPPKP No. PEM-04998/WPJ.08/KP.0903/2013 tanggal 24 Oktober 2013 atas nama Perseroan
dan beralamat di Perumahan Simprug Diporis, Poris Gaga Baru, Batu Ceper, Tangerang, Banten,
dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 68110 – Real Estate Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, yang
dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur.

•

Surat Keterangan Terdaftar (“SKT”): Perseroan telah memperoleh:
SKT No. PEM-25/WPJ.22/KP.0403/2008 tanggal 28 Agustus 2008 atas nama Perseroan dan
beralamat di Jalan Raya Citra Kebun Mas, Bengle, Majalaya, Karawang, Jawa Barat, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Karawang Utara.
SKT No. S-17074KT/WPJ.08/KP.0903/2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Perseroan dan
beralamat di Perumahan Simprug Diporis, Poris Gaga Baru, Batu Ceper, Tangerang, Banten, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor KPP Pratama Tangerang Timur.

•

Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”): Perseroan telah memperoleh SIUP Menengah
No. 503/9346/PM/X/BPMPT/2014/P.1/PG, tertanggal 26 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang, yang berlaku
hingga tanggal 30 Oktober 2017.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
07/M-Dag/Per/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, SIUP berlaku selama
perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya sehingga Perseroan tidak perlu melakukan
perpanjangan atas SIUP Menengah Perseroan yang telah habis jangka waktunya.
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•

Izin Mendirikan Bangunan
i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 503/7064/661/IMB/VII/DPMPTSP/2017 tanggal 19 Juli
2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pemerintah Kabupaten Karawang. Izin Mendirikan Bangunan ini diterbitkan kepada Perseroan
dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

ii.

Jenis Izin
Jangka Waktu

:
:

Lokasi Bangunan

:

Jenis Bangunan
Luas Bangunan

:
:

Izin Mendirikan Bangunan
Berlaku pada tanggal dikeluarkan sampai dilakukannya perbaikan atau
penyesuaian
Perumahan Nusa Residence, Desa Margasari, Kecamatan Karawang
dan Desa Bengle, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang
Induk Perumahan
seluas Rumah tinggal tipe 22/60 (22,00m2 x 623 unit) = 13.706 m2

Surat Keputusan Walikota Tangerang No. 648/Kep-2299/BPPMPT/IMB/2013 tentang Izin
Mendirikan Bangunan tanggal 14 November 2013. Izin Mendirikan Bangunan ini diterbitkan
kepada Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Jenis Izin
Jangka Waktu
Lokasi Bangunan
Jenis Bangunan
Luas Bangunan

Dasar Tanah

:
:
:
:
:

:

Izin Mendirikan Bangunan
Dalam hal pekerjaan mendirikan bangunan belum dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak
izin diterbitkan atau dasar tanah masih dalam sengketa, Izin Mendirikan Bangunan batal
dengan sendirinya
Jalan Benteng Betawi, Kelurahan Porisgaga Baru, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang
Bangunan Rusun
Bangunan Tower A
Bangunan Basement 950,40 m2
Bangunan Lantai 1 950,40 m2
Bangunan Lantai 2 950,40 m2
Bangunan Lantai 3 950,40 m2
Bangunan Lantai 4 950,40 m2
Bangunan Lantai 5 950,40 m2
Bangunan Lantai 6 950,40 m2
Bangunan Lantai 7 950,40 m2
Bangunan Lantai 8 950,40 m2
Bangunan Lantai 9 950,40 m2
Bangunan Lantai 10 950,40 m2
Bangunan Lantai 11 950,40 m2
Bangunan Lantai 12 950,40 m2
Bangunan Lantai 13 950,40 m2
Bangunan Lantai 14 950,40 m2
Bangunan Lantai 15 950,40 m2
Atap Beton 950,40 m2
Bangunan Tower B
Bangunan Basement 691,40 m2
Bangunan Lantai 1 691,40 m2
Bangunan Lantai 2 691,40 m2
Bangunan Lantai 3 691,40 m2
Bangunan Lantai 4 691,40 m2
Bangunan Lantai 5 691,40 m2
Bangunan Lantai 6 691,40 m2
Bangunan Lantai 7 691,40 m2
Bangunan Lantai 8 691,40 m2
Bangunan Lantai 9 691,40 m2
Bangunan Lantai 10 691,40 m2
Bangunan Lantai 11 691,40 m2
Bangunan Lantai 12 691,40 m2
Bangunan Lantai 13 691,40 m2
Bangunan Lantai 14 691,40 m2
Bangunan Lantai 15 691,40 m2
Bangunan Lantai 16 691,40 m2
Atap Beton 691,40 m2
Bangunan Fasilitas Umum
Pagar 602 m
Tempat Parkir 2.200 m2
Saluran 37 m2
Septiktank 46,91 m3
Sertifikat Nomor 3 tanggal 26 April 2013
Akta Jual Beli Nomor 173/2012 tanggal 5 Oktober 2012
Akta Jual Beli Nomor 174/2012 tanggal 5 Oktober 2012
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iii.

Keputusan Walikota Tangerang No. 648/Kep-15/BPMPTSP/IMB/II/2015 tentang Izin Mendirikan
Bangunan tanggal 9 April 2015 atas nama PT Nusantara Almazia/Conny IE Tawarik, Izin
Mendirikan Bangunan ini diterbitkan kepada Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:
Jenis Izin
Jangka Waktu

:
:

Lokasi Bangunan
Jenis Bangunan
Luas Bangunan

:
:
:

Dasar Tanah

:

Izin Mendirikan Bangunan
Dalam hal pekerjaan mendirikan bangunan belum dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak
izin diterbitkan, dasar tanah masih dalam sengketa atau tidak dipatuhinya ketentuanketentuan Izin Mendirikan Bangunan maka Izin Mendirikan Bangunan batal dengan
sendirinya
Perumahan Simprug Diporis, Kelurahan Porisgaga, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang
Perumahan 58 Unit
Tipe Gorontalo 30/125 sebanyak 16 unit;
Tipe Gorontalo 30/125 Hook sebanyak 2 unit;
Tipe Tondano 30/75 sebanyak 11 unit;
Tipe Tondano 30/75 Hook sebanyak 3 unit;
Tipe Kendari 24/60 sebanyak 13 unit;
Tipe Kendari 24/60 Hook sebanyak 11 unit;
Tipe Kendari 24/60 + Blok H6 sebanyak 2 unit
Dan Prasarana Umum, jalan 1.050 m2 dan saluran 262,5 m2
- Sertifikat Nomor 895 tanggal 5 Januari 1996
- Sertifikat Nomor 565 tanggal 30 Maret 2011

•

Pengesahan Site Plan
Rekomendasi Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang No. 503/293/Rev/108/Tarkim/2015
perihal Revisi III Site Plan untuk Pembangunan Perumahan Citra Kebun Mas atas nama PT Nusantara
Almazia di Desa Kondangjaya dan Bengle, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang tanggal
6 Juli 2015.

•

Sertifikat Laik Fungsi
Surat Keterangan Bangunan Gedung Laik Fungsi No. 640/03/SLF/DPMPTSP/I/2019 tanggal
31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang, yang menyatakan bahwa bangunan
gedung Apartemen Poris 88, yang berlokasi di Jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris Gaga Baru,
Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan fungsi bangunan gedung Hunian di atas bukti
kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1033 sebagai Laik Fungsi. Surat Keterangan ini
berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.

4.

PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir
sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :
Tahun 2016
Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 124 tanggal
30 September 2016 yang di hadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat,
akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya
No. AHU-0019072.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016, dan terdaftar pada Daftar Perseroan
No. AHU-0122563.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2016 (“Akta 124/2016”).
Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar 18.600 lembar saham atau
setara Rp18.600.000.000,- menjadi 69.425 lembar saham atau setara Rp69.425.000.000,- dengan
cara:
•
Pembagian dividen saham sebanyak 48.000 lembar saham atau setara Rp.48.000.000.000,- dengan
rincian :
RRW sebesar 47.997 lembar saham atau setara Rp47.997.000.000,MR sebesar 3 lembar saham atau setara Rp3.000.000,•

Setoran modal sebesar sebanyak 2.825 lembar saham atau setara Rp2.825.000.000,- melalui
konversi utang menjadi saham atas utang Perseroan kepada RRW.
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Sehingga susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
277.700
277.700.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham dalam portepel

69.421
4
69.425
208.275

69.421.000.000
4.000.000
69.425.000.000
208.275.000.000

(%)

99,99
0,01
100,00

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 70 tanggal
21 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn., Notaris di
Jakarta Pusat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham sesuai dengan Surat
Keputusannya No. AHU-0001659.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017, dan terdaftar
pada Daftar Perseroan No. AHU-0008563.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 21 Januari 2017 (“Akta
70/2016”).
Terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula sebesar 69.425 lembar saham
atau setara Rp69.425.000.000,- menjadi 347.200 lembar saham atau setara Rp347.200.000.000,yang seluruhnya diambil bagian dan disetor penuh oleh RRW dengan cara :
•

Setoran modal sebesar 277.775 lembar saham atau setara Rp277.775.000.000,- melalui konversi
utang menjadi saham atas utang Perseroan kepada RRW.
Sehingga susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
1.368.800
1.368.800.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham dalam portepel

347.196
4
347.200
1.021.600

347.196.000.000
4.000.000
347.200.000.000
1.021.600.000.000

(%)

99,999
0,001
100,000

Tahun 2018
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 79 Tahun 2018.
Terjadi pemasukan atau inbreng sebagian saham Perseroan milik RRW sebanyak 151.600 lembar
saham atau setara Rp151.600.000.000,- ke dalam RBMS.
Sehingga susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
1.368.800
1.368.800.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk.)
MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham dalam portepel

195.596
151.600
4
347.200
1.021.600
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195.596.000.000
151.600.000.000
4.000.000
347.200.000.000
1.021.600.000.000

(%)

56,335
43,664
0,001
100,000

Tahun 2019
Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 2.543 Tahun 2019.
Terjadi perubahan nilai nominal saham Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000,- menjadi sebesar
Rp200,- , sehingga susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut :
Nilai Nominal Rp200,- per Saham
Jumlah Saham
Nilai Nominal (Rp)
6.844.000.000
1.368.800.000.000

Keterangan
Modal Dasar
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)
RBMS (PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk.)
MR (Michella Ristiadewi – Komisaris Perseroan)
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh
Jumlah saham dalam portepel

5.

977.980.000
758.000.000
20.000
1.736.000.000
5.108.000.000

195.596.000.000
151.600.000.000
4.000.000
347.200.000.000
1.021.600.000.000

(%)

56,335
43,664
0,001
100,000

MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir
adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama
:
Komisaris
:
Komisaris Independen :

Ventje Rahardjo Soedigno
MR
Arman

Direksi
Direktur Utama
Direktur
Direktur

Deddy Indrasetiawan
Ikhsan Kamandanu
Nur Anisa Nusuqi

:
:
:

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.
Tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi sebagaimana termaktub dalam POJK No. 33/2014
adalah sebagai berikut:
1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Emiten atau Perusahaan
Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan
Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi wajib melakukan evaluasi
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK
33/2014.
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Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan:
DEWAN KOMISARIS
Ventje Rahardjo Soedigno, Komisaris Utama
Warga Negara Indonesia, 64 tahun
Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 2017
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1980 dan
Master of Economics dari University of New England, Armidale Australia tahun
1986.
Pengalaman kerja:
• 1981
•
•
•
•
•
•

1998 – 1999
1999 – 2004
2004 – 2005
2006 – 2008
2008 – 2011
2012 – 2017

• 2017 – 2019
• 2017 – sekarang
• 2018 – sekarang
• 2018 – sekarang

General Manager Cab Hong Kong dan Direktur Muda
Kepala Urusan Treasury, Bank Pembangunan Indonesia
(Bapindo)
Merger Committee, Bank Mandiri
Direktur Komersial, Bank Mandiri
Direktur Ritel dan Mikro, Bank Rakyat Indonesia
Direktur, Bank Internasional Indonesia
Direktur Utama, BRI Syariah
Senior Executive Vice President di bidang Change
Management dan Corporate Transformation Bank Mandiri,
Komisaris Utama Mandiri Axa General Insurance dan Bank
Syariah Mandiri,
Komisaris Utama Perseroan
Staf Khusus , Kementrian Kelautan dan Perikanan di bidang
permodalan dan proses bisnis
Komisaris Utama, SIS
Komisaris, PT Manggala Citra Abadi

Michella Ristiadewi, Komisaris
Warga Negara Indonesia, 34 tahun
Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 2019
Memperoleh gelar Bachelor of Applied Science (Hons) dari University of British
Colombia, Canada tahun 2008.
Pengalaman kerja:
• 2007 – 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2010 – 2014
2014 – 2016
2015 – 2016
2017 – 2018
2010 – Sekarang
2010 – Sekarang
2011 – Sekarang
2018 – Sekarang
2019 – sekarang

Structural Engineer Hatch Mott Macdonald, Vancouver,
Canada
Direktur RBMS
Direktur PT Artha Era Primayasa
Komisaris Utama RBMS
Komisaris RBMS
Direktur PT Tiara Raya Bali International
Direktur Utama PT Tiara Raya Ubud Bali
Direktur PT Ristia BMS Capital
Direktur RBMS
Komisaris Perseroan
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Arman, Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia, 42 tahun
Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2019
Memperoleh gelar Sarjana Komputer (IT) dari Universitas Budi Luhur tahun
2001.
Pengalaman kerja:
• 2004 – 2006
• 2007 – 2008
• 2009 – 2010
• 2011 – 2016
• 2017 – 2018
• 2017 – 2018
• 2017 – 2018
• 2019 – sekarang

HSE (Health & Safety Environment) Staff, PT Indospec Asia
Warranty Officer, PT Ribens Autocars
IT Manager, PT Ribens Autocars
IT Manager, Perseroan
Komisaris, Perseroan
Direktur, PT Nusantara Alamanda Wirabhakti
Direktur, PT Bumi Mahkota Jaya
Komisaris Independen, Perseroan

DIREKSI
Deddy Indrasetiawan, Direktur Utama
Warga Negara Indonesia, 41 tahun
Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2017
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun
2005.
Pengalaman kerja:
• 2006 – 2008
• 2008 – 2010
• 2010 – 2011
• 2012 – 2014
• 2014 – 2016
• 2017 – Sekarang

Manager, Perseroan
Direktur Utama, Perseroan
Konsultan Property
General Manager, Perseroan
Direktur, Perseroan
Direktur Utama, Perseroan

Ikhsan Kamandanu, Direktur
Warga Negara Indonesia, 37 tahun
Menjabat sebagai Direktur sejak 2019
Memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas Tarumanegara tahun
2005.
Pengalaman kerja:
• 2006 – 2008
• 2008 – 2009
		
• 2009 – 2010
• 2010
• 2010 – 2011
• 2011 – 2014
• 2014 – 2017
• 2017 – Sekarang
• 2019 – sekarang

Inspektor M/E, PT Jaya CM Manggala Pratama
Kasie Pengendali Gambar M/E (Engineering),
PT Multibangun Adhitama Konstruksi (Multikon)
Site Engineering Manager, PT Alif Karya Mandiri
Supervisor ME, PT Anggana Margahayuland
Site Manager, PT Jaya Teknik Indonesia
Engineering MEP, PT Prosys Engineers International
Project Coordinator/ MEP Engineer, Perseroan
Direktur, Perseroan
Direktur, RBMS
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Nur Anisa Nusuqi, Direktur
Warga Negara Indonesia, 29 tahun
Menjabat sebagai Direktur sejak 2019
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Brawijaya tahun 2011.
Pengalaman kerja:
• 2011 – 2014
• 2014 – 2017
		
• 2017 – 2018
• 2018 – Mei 2019
• 2019 – sekarang
• 2019 – sekarang

Associate 2 (Assurance/Audit), EY Indonesia
Corporate Accounting Assistant Manager,
PT MNC Land Tbk
Accounting Manager, PT MNC Land Tbk
Accounting Manager, RBMS
Direktur, RBMS
Direktur, Perseroan

Terdapat hubungan kekeluargaan antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, dimana salah satu
Komisaris yaitu MR merupakan pemegang saham dan anak dari salah satu pemegang saham RRW.
Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan
Komisaris direkomendasikan oleh Komite Nominsasi dan Remunerasi yang kemudian ditentukan oleh
RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode
5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2019 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2018 , 2017 dan 2016 masing-masing adalah sebesar Rp336.900.000,-, Rp806.040.000,-,
Rp617.700.000,- dan Rp529.950.000,-.
Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.
6.

STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN
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7.

TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
(good corporate governance) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Perseroan
telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan dan Komite
Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan
dan implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan.
Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diterapkan oleh
Perseroan sebagai berikut:
1.

Transparansi
Yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan
dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perseroan, yang mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip dan praktik
penyelenggaraan usaha yang sehat.

2.

Akuntabilitas
Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga kinerja
Perseroan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif dan efisien.

3.

Pertanggungjawaban
Yaitu kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

4.

Kemandirian
Yaitu keadaan dimana Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari
benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip dan praktik
penyelenggaraan usaha yang sehat.

5.

Kewajaran
Yaitu kesetaraan, keseimbangan dan keadilan dalam hal pemenuhan hak-hak pemangku
kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai
etika serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat.

Dewan Komisaris
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurang 1 (satu) kali setiap
2 (dua) bulan. Sampai dengan 31 Mei 2019 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya,
mencakup mengadakan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen
Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga merekomendasikan
pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik dan berupaya berupaya untuk
mencari peluang baru dalam usaha pengembangan usaha Perseroan.
Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2019 Dewan Komisaris Perseroan telah
melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 1 (satu) kali.
Keterangan
Ventje Rahardjo Soedigno
Arman

Tingkat Kehadiran
100%
100%
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Direksi
Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat Direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap
1 (satu) bulan. Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2019 Direksi Perseroan telah
melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.
Keterangan
Deddy Indrasetiawan
Ikhsan Kamandanu
Nur Anisa Nusuqi

Tingkat Kehadiran
100%
100%
100%

Berikut adalah program pelatihan yang pernah diikuti Direksi Perseroan guna meningkatkan kompetensi:
ESQ Character Building I – ESQ (2014), ESQ Character Building II – ESQ (2014), ESQ Character
Building III – ESQ (2014), ESQ Total Action – ESQ (2014), Fundamentals Professional Development
– Sandler Training (2014), Mini MBA SMB ITB BTN – Bank BTN dan SMB ITB (2017), FAST – FAST
(2018).
Komite Audit
Komite Audit Perseroan dan Piagam Komite Audit telah dibentuk sesuai dengan ketentuan
POJK No. 55/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berdasarkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Nusantara Almazia Tbk. tanggal 10 Juli 2019 tentang
Pengangkatan Komite Audit tertanggal 24 Agustus 2018 dengan susunan Komite Audit Perseroan
sebagai berikut, dan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut, yaitu:
Ketua
Anggota
Anggota

:
:
:

Arman
Novrizal
Widia Puspa Kartika Putri

Komisaris Independen
Warga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia 24 tahun. Memperoleh gelar Teknik Informasi
dari Universitas Indraprasta PGRI Tahun 2014. Memiliki pengalaman
kerja sebagai Marketing - PT Jalatama Artha Berjangka (2012 – 2013),
Staff Keuangan - PT Citra Nawamitra Mandiri (2013 – 2014), Staff Pajak PT Citra Nawamitra Mandiri (2014 – 2015), Admin Marketing - Perseroan
(2015 – sekarang).

Masa tugas anggota Komite Audit 5 (lima) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan
Komisaris.
Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2019 Komite Audit Perseroan belum melakukan
rapat.
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam POJK No. 55/2015 yang mengatur
hal – hal sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik
dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan
dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan
Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi
pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh
Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
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Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:
1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber
daya perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi
audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu
pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
Unit Audit Internal
Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal,
sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.
Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah Kendali Satuan Pengawasan Internal
sebagaimana termaktub dalam Surat Penunjukan Unit Audit Internal No. 115/DIR-NA/VII/2019 tanggal
10 Juli 2019 Direksi Perseroan mengangkat Juliar Fitra sebagai Ketua Unit Audit Internal.
Juliar Fitra

Warga Negara Indonesia 33 tahun. Memperoleh gelar Manajemen Informasi
Bina Sarana Informatika tahun 2005 dan Sistem Informasi Nusa Mandiri tahun
2011. Memiliki pengalaman kerja sebagai Technical Support & Trainner - CV. Inti
Solusi (2004 – 2007), Maintenance Service & Trainner - PT. Erakomp Infonusa
(2007 – 2010), Accounting - PT. Loka Mampang Indah Realty Gedung Nestle
(2010 – 2012), Maintenance Service & Implementrator - PT. IFCA Consulting
Indonesia (2012 – 2015), Database Analisi - Perseroan (2015 – sekarang).

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai
dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi,
operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada
semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan
Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah
disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
Wewenang Unit Audit Internal meliputi antara lain:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit
serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau
Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
Pengelolaan Risiko
Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:
1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas
Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan Standard
Operating Procedure (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh
Perseroan.
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4.

Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh.
Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari
kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian
setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan
risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP
(Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)
Perseroan telah membentuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014,
berdasarkan Surat Penunjukan Corporate Secretary No. 113/DIR-NA/VII/2019 tanggal 10 Juli 2019,
Perseroan telah menunjuk Nur Anisa Nusuqi sebagai Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary).
Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:
1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web
Perseroan;
b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
c. Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan,
OJK, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka
memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan;
6. Mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
untuk membantu pelaksanaan tugasnya;
7. Membuat laporan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mengenai
pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi dan ditembuskan kepada Dewan
Komisaris.
Berikut adalah program pelatihan yang pernah diikuti oleh Sekretaris Perusahaan :
National Seminar “Harmonize IFRS” (National Accounting Week) - Universitas Padjajaran (2010),
Training New Staff A1 - Ernst and Young (2011), Training Intermediate Staff A2 - Ernst and Young (2012),
Training Deffered Tax Asset - Ernst and Young (2012), Seminar PSAK Update 2016 - Anwar dan Rekan
(2016).
Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan yaitu Nur Anisa Nusuqi telah diungkapkan pada bagian riwayat
singkat Direksi pada halaman 68.
Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Ribens Lt. 3 JL. RS Fatmawati No. 188, Jakarta 12420 Indonesia
No. Telepon			
: (62-21) 7511441
Faksimile			
: (62-21) 7511025
Website				: www.nusantara-almazia.com
Alamat E-mail			
: nusantara@ristiagroup.com
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Komite Nominasi dan Remunerasi
Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada
Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi
dan remunerasi. Berdasarkan POJK No. 34/2014, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi
dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 114/DEKOM-NA/VII/2019 tanggal
10 Juli 2019, dengan anggota anggota sebagai berikut:
Ketua
Anggota
Anggota

:
:
:

Arman
MR
Herny Widjaja

Komisaris Independen
Komisaris
Warga Negara Indonesia 48 tahun. Memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
tahun 1995. Memiliki pengalaman bekerja sebagai Staff Akunting PT Astaguna Wisesa (1994 – 1995), Finance Staff - PT Roda Panggon
Harapan Tbk (1996 – 2007), Finance Supervisor - Perseroan (2007
– 2016), Finance Manager - PT Alam Indah Selaras (2016 – 2019).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/DEKOM/UJP/VIII/2018 tanggal 10 Juli
2019 tentang Pembentukan Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, Perseroan telah
membentuk pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi.
Untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada 31 Mei 2019 Komite Nominasi dan Remunerasi
Perseroan belum melakukan rapat.
8.

SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan
tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan
pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya dengan cara:
i. Mengikutsertakan karyawan dalam seminar maupun pendidikan dan pelatihan
ii. Meningkatkan kebersamaan dari semua anggota organisasi dan etos kerja tim untuk tujuan dalam
pencapaian target hasil usaha dan keuntungan maksimal
Perseroan juga telah memenuhi peraturan di bidang ketenagakerjaan, antara lain pemberian standar
gaji memenuhi ketentuan upah minimum, pembayaran gaji dan THR tepat waktu, program BPJS
Ketenagakerjaan untuk seluruh karyawan, program BPJS Kesehatan untuk seluruh karyawan/fasilitas
kesehatan, pembayaran lembur diberikan kepada karyawan pada tingkat pelaksana, hak-hak cuti
karyawan telah diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan pembuatan buku Peraturan Perusahaan.
Seluruh karyawan Perseroan dan merupakan tenaga kerja dalam negeri, Perseroan tidak memiliki
tenaga kerja asing.
Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia,
status dan masa kerja.
Perseroan
Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Manajemen
No.
1.
2.
3.

Jenjang Manajemen
Direksi
Manager
Staff

31 Mei
2019
3
5
20

Jumlah

28
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2018

31 Desember
2017

2016

3
5
45
53

2
5
51
58

3
5
51
59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan
No.

Jenjang Pendidikan

31 Mei
2019
3

2018
9

31 Desember
2017
14

2016
12

1.

S1

2.

Diploma

5

6

7

7

3.

SMP – SMU
Jumlah

20
28

38
53

37
58

40
59

31 Desember
2017
14
13
31
58

2016
12
18
29
59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia
No.
1.
2.
3.

Jenjang Usia
21 – 30 tahun
31 – 40 tahun
41 – 50 tahun
Jumlah

31 Mei
2019
6
7
15
28

2018
13
10
30
53

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status
No.
1.
2.

Status Karyawan
Tidak Tetap
Tetap
Jumlah

31 Mei
2019
0
28
28

2018
0
53
53

31 Desember
2017
1
57
58

2016
0
59
59

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi
No.
1.
2.

Lokasi Karyawan
Kantor Pusat
Kantor Proyek
Jumlah

31 Mei
2019
16
12
28

2018
36
17
53

31 Desember
2017
44
14
58

2016
48
11
59

Terjadi penurunan karyawan Perseroan dari periode 31 Desember 2018 dibandingkan dengan periode
31 Mei 2019 yang disebabkan oleh pengalihan karyawan yang dimiliki Perseroan kepada perusahaan
asosiasi (dampak kurtailmen).
Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang apabila
karyawan berkeahlian khusus tersebut tidak ada, maka akan mengganggu kegiatan operasional
Perseroan.
Serikat Pekerja
Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk karyawan Perseroan.
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9.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN
DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a.

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan
Hukum

Maria Florentina
Tulolo

RRW
67,28%

26,77%

RRW

MR

PT Risita BMS
Capital

54,79%

5,95%

Masyarakat

10,43%

RRW

34,77%

RBMS

56,335%

MR

43,664%

0,001%

Keterangan: RRW merupakan Ultimate Beneficiary Owner Perseroan. RRW : Richard Rachmadi Wiriahardja,
RBMS : PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk., MR : Michella Ristiadewi.

b.

Hubungan Pengurus dan Pengawasan

Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham
Perseroan berbentuk badan hukum:
Nama
Ventje Rahardjo Soedigno
MR
Arman
Deddy Indrasetiawan
Ikhsan Kamandanu
Nur Anisa Nusuqi

Perseroan
Komisaris
Direksi
KU
K
K
DU
D
D

Catatan:
KU
K
KI

:
:
:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris Independen

DU
D

:
:

Direktur Utama
Direktur
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RBMS
Komisaris
-

Direksi
D
D
D

10. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM
PT Ristia Bintang Mahkota Sejati (“RBMS”)
Riwayat Singkat
RBMS didirikan dengan nama PT Ristia Bintang Mahkota berdasarkan Akta Pendirian No. 114 tanggal
22 Mei 1985, yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 14 Oktober 1985, keduanya
dibuat di hadapan Lieke Lianadevi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan
dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-31-HT.01.01.Th.86
tanggal 4 Januari 1986 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan
No. 042/1986 dan No. 041/1986 tanggal 13 Januari 1986, serta telah diumumkan pada Berita Negara
Republik Indonesia No. 70 tanggal 2 September 1997, Tambahan Berita Negara No. 3745.
Anggaran dasar RBMS telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan
Anggaran Dasar PT Ristia Bintang Mahkota Sejati Tbk No. 197 tanggal 29 Mei 2019 yang
dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., M.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah
diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam Surat
No. AHU-AH.01.03-0289123 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0096348.AH.01.11
Tahun 2019 Tanggal 21 Juni 2019.
Kegiatan Usaha
Kegiatan usaha utama RBMS adalah real estate dan developer termasuk melakukan pembebasan/
pembelian, pengolahan, pematangan dan pengurugan, dan penggalian tanah, membangun sarana
dan prasarana /infrastruktur, merencanakan, membangun, menjual dan mengusahakan real estate,
perumahan dan perhotelan. Produk dan jasa yang dihasilkan RBMS berupa kawasan properti yang
meliputi perumahan dan perhotelan.
Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham
Struktur permodalan dan susunan pemegang saham RBMS berdasarkan data DPS per tanggal 31 Mei
2019 adalah sebagai berikut:
Keterangan

Nilai Nominal Seri A Rp500,- dan Seri B Rp200,Jumlah Saham

Modal Dasar

6.047.742.000

Nilai Nominal (Rp)

(%)

1.287.548.400.000

Saham Seri A

260.000.000

130.000.000.000

Saham Seri B

5.787.742.000

1.157.548.400.000

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:
Saham Seri A
1.

RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)

56.815.800

28.407.900.000

2,14

2.

PT Ristia BMS Capital

58.974.200

29.487.100.000

2,22

3.

Masyarakat

143.850.500

71.985.250.000

5,42

259.640.500

129.820.250.000

9,78

1.398.406.118

279.681.223.600

52,65

218.169.463

43.633.892.600

8,21

Total Saham Seri A
Saham Seri B
1.

RRW (Richard Rachmadi Wiriahardja)

2.

PT Ristia BMS Capital

3.

Masyarakat

779.637.245

155.927.449.000

29,35

Total Saham Seri B

2.396.212.826

479.242.565.200

90,21

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Treasury Stock
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

2.655.853.326
359.500
2.656.212.826

609.062.815.200
179.750.000
661.242.565.200

99,99
0,01
100,00

Jumlah Saham Dalam Portepel

3.391.529.174

678.305.834.800
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Susunan Anggota Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris		
Komisaris		
Komisaris Independen
Komisaris Independen

: M. Noor Rachman
: Maria Florentina Tulolo
: Drs. H Uus Martawijaya
: Rosa Lestari Putri
: M. Noor Rachman

Direksi
Direktur Utama		
Direktur			
Direktur			
Direktur			

: RRW
: MR
: Nur Anisa Nusuqi
: Ikhsan Kamandanu

11. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA
Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang
nilainya material.
1.

Perjanjian Fasilitas Pembiayaan/Kredit

a.

Akta Perjanjian Kredit No. 225 tanggal 25 September 2018, yang dibuat di hadapan M. Kholid
Artha, S.H., Notaris di Jakarta Selatan (”Akta 225/2018”) yang dibuat oleh dan antara Perseroan
dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (”BNI”), yang terakhir diubah dengan Surat
Bank BNI No. LMC 2/2.7/180/R tanggal 14 Juni 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:
Pihak
: a. Bank BNI; dan
b. Perseroan.
Objek Perjanjian
: Perseroan sepakat untuk menerima dan BNI sepakat untuk memberi
pinjaman maksimal sebesar Rp7.996.000.000,- (tujuh miliar sembilan
ratus sembilan puluh enam juta Rupiah).
Besar Pinjaman
: Rp7.996.000.000,- (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta
Rupiah).
Tujuan Pinjaman
: Pembiayaan Apartemen Poris 88 Tower A yang terletak di Jalan Benteng
Betawi, Kelurahan Poris Gaga Baru. Tangerang, termasuk take over
fasilitas kredit, dengan jumlah unit tersisa sebanyak 34 (tiga puluh empat)
unit.
Jangka Waktu Kredit :
Jenis Pembiayaan
Bunga
Denda Tunggakan

:
:
:

Biaya Provisi Bank

:

tetap berjalan sampai dengan tanggal jatuh tempo Perjanjian Kredit atau
24 Juni 2020.
Kredit Modal Kerja, Term Loan
11% (sebelas persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet.
5 % (lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah hutang yang
tertunggak.
tidak dipungut
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Kewajiban Debitur

:

Debitur wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis paling lambat 14
(empat belas) hari kalender, bilamana terjadi:
a. Perubahan susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) dan
pemilikan saham perusahaan;
b. Perubahan bentuk atau status hukum perusahaan dan Anggaran
Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan);
c. Pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam bentuk
apapun juga;
d. Kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan
perusahaan, serta barang Agunan Bank;
e. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut
perusahaan, harta kekayaan dan pengurus perusahaan;
f. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang
saham, pemegang saham dengan pemegang saham, atau
pengurus dengan pengurus, ataupun dengan pihak luar lainnya;
g. Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh pengurus
perusahaan;
h. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha
perusahaan;
i. Permohonan pailit yang diajukan pihak lain kepada Pengadilan
Niaga.
2. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Debitur diwajibkan untuk:
a. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui Bank;
b. Menggunakan produk-produk Bank secara maksimal;
c. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan
usaha perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas;
d. Mematuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin
yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
Debitur;
e. Mematuhi seluruh syarat dan ketentuan fasilitas kredit Bank,
baik yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh Bank;
f. Memperpanjang
izin-izin/legalitas
usaha
yang
terkait
keberlangsungan usaha Debitur yang telah jatuh tempo dan
menyerahkan copy perpanjanganannya ke Bank;
g. Menjadi anggota asosiasi Real Estate Indonesia (REI) atau
asosiasi pengembang properti lainnya;
h. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu
kepada Bank data laporan sebagai berikut:
h.1. Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang terdaftar sebagai rekanan Bank paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
− Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut
melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka kolektibilitas
pinjaman diturunkan 1 (satu) tingkat dan nilai setinggitingginya berada pada kolektibilitas kurang lancar
(kolektibilitas 3);
− Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner nya)
hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun buku berturutturut, kecuali KAP yang termasuk dalam daftar di OJK
diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku berturutturut
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3.

4.

5.

6.

h.2. Laporan keuangan home statement (HS) setiap triwulan berikut
penjelasannya, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
setelah akhir periode laporan dan telah ditandatangani oleh
Direksi perusahaan;
h.3. Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan
(volume dan nilai), piutang usaha (dilengkapi dengan aging
piutang), persediaan, dan hutang usaha selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
h.4. Copy SPT/PPh berikut laporan keuangannya yang telah bertanda
terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat yang tidak perlu
disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat;
h.5. Copy bukti pembayaran PBB Tahunan atas tanah dan bangunan
yang diserahkan sebagai Agunan.
h.6. Copy rekening koran bank lain (jika ada).
Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi Agunan di Bank
oleh perusahaan penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2
(dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama
hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu harus
menggunakan perusahaan penilai yang lain yang terdaftar sebagai
rekanan Bank;
Menyerahkan Agunan tambahan dan/atau menurunkan outstanding
pinjaman sesuai yang ditetapkan Bank, apabila hasil penilaian
Agunan oleh penilai independen menyebabkan tidak terpenuhinya
pemenuhan nilai Agunan yang disyaratkan Bank;
Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh
Bank setiap saat untuk:
a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dan/atau
proyek dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas
perusahaan;
b. Menunjuk konsultan penilai/appraisal untuk mengevaluasi nilai
pasar terakhir terhadap Agunan yang diserahkan pada Bank
dalam hal Debitur tidak melakukan penunjukan dan semua biaya
yang timbul atas beban Debitur;
c. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan
keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen
kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (bouwheer) serta
memeriksa barang Agunan.
Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
a. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
Debitur untuk memperoleh management letter dari tahun audit
yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan
opini selain “unqualified opinion”;
b. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur
secara terpisah atau bersama-sama dengan akuntan publik
rekanan Bank yang ditunjuk Debitur, jika akuntan publik
memberikan opini selain “unqualified opinion”;
c. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen
perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan;
d. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) kepada
pihak lain;
e. Melakukan pendebetan rekening simpanan Perseroan di BNI,
apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang
pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila akan
mengadakan penggabungan usaha (merger), akuisisi atau
reorganisasi, atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang berkaitan
dengan corporate action perusahaan di bursa;
Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan hanya untuk keperluan
yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan syarat kredit tersebut
diatas;
Membayar dan melunasi semua pajak-pajak atau kewajiban lainnya
yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;
Memberikan kesempatan kepada PT BNI Sekuritas (anak perusahaan
Bank) untuk menjadi underwriter/financial advisor dalam hal Debitur
akan melaksanakan corporate action di bursa;
Memberikan prioritas pertama kepada Bank untuk penyediaan jasa
pengelolaan keuangan melalui produk jasa Cash Management dan/
atau virtual account;
Membuka rekening pendapatan (escrow account) untuk menampung
seluruh transaksi keuangan khusunya penerimaan dari hasil
penjualan untuk menurunkan outstanding kredit sesuai dengan
ketentuan Pasal 34 ayat 2 huruf a. Apabila terdapat kelebihan dana,
maka dana dialokasikan untuk pembayaran keperluan perusahaan
lainnya. Atas rekening ini tidak diberikan fasilitas cek/bilyet giro;
Debitur wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan
dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:
a. Current Ratio minimal 1,00 (satu kali); Current Ratio adalah
perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada
Laporan Keuangan home statement/audited perusahaan;
b. Debt Equity Ratio maksimal 2,70 (dua koma tujuh puluh) kali; Debt
Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang terhadap
Total Ekuitas termasuk hutang pemegang saham, pihak ketiga
terafiliasi, dan pihak berelasi lainnya yang di subordinated-kan
pada Laporan Keuangan home statement/audited perusahaan;
c. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen); Debt
Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan
kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan
keuangan home statement/audited perusahaan.
Financial covenants diatas mulai diberlakukan sejak laporan
keuangan (audited) periode tahun 2019.
Debitur wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak,
retribusi dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah;
Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Bank, Debitur wajib
melakukan semua tindakan yang diminta oleh Bank, yang diperlukan
guna melaksanakan Perjanjian Kredit dan/atau pelaksanaan
perjanjian pengikatan Agunan dan untuk melindungi hak Bank
berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian pengikatan
Agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan memberikan
setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan lainnya yang
diminta oleh Bank;
Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan
perusahaan dan kedudukan perusahaan Debitur serta semua
kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Debitur untuk menjalankan
usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan
atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga
kepentingan Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana
telah habis masa berlakunya;
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Negative Covenant/:
Hal-hal yang dilarang
dilaksanakan

17. Melakukan penutupan asuransi seluruh jaminan yang insurable,
minimal sesuai daftar terlampir, pada perusahaan asuransi/broker
asuransi rekanan BNI, dengan nilai pertanggungan sebesar nilai
taksasinya dengan syarat Banker’s Clause BNI. Apabila saat ini telah
ditutup pada perusahaan asuransi non rekanan BNI. Seluruh biaya
premi asuransi menjadi beban Perseroan dan polis asuransi harus
disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak
tanggal penutupannya;
18. Selalu bekerjasama dengan operator hotel independen, termasuk
namun tidak terbatas pada aktivitas operasional hotel, pemasaran,
penjualan dan penggunaan hotel brand;
19. Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan
hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang
berlaku pada Bank.
Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit
belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank kepada debitur,
persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda, Debitur tidak
diperkenankan untuk:
1. Melakukan penjualan unit secara tunai maupun kredit yang
menggunakan fasilitas KPR dari bank lain;
2. Melakukan pengambilalihan aset milik pihak ketiga, kecuali dalam
rangka kegiatan operasional perusahaan;
3. Melakukan investasi, penyertaan modal, atau pengambilalihan
saham pada perusahaan lain;
4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan
usaha pihak lain;
5. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang telah didudukkan
sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank (Sub-Ordinated
Loan);
6. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para
pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam
rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usaha
Debitur;
7. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi),
kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi
dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Debitur;
8. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta
kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/
atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Bank) kepada pihak lain;
9. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah
ada;
10. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
11. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang
dibiayain dengan fasilitas kredit dari Bank;
12. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun;
13. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
yang telah ada;
14. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
perusahaan, dan/atau anak perusahan selain dalam rangka
meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan;
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Pengakhiran
Perjanjian

Penyelesaian
Perselisihan
Jaminan

15. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/atau
afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Debitur;
b. Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh negatif
pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam keberlangsungan
usaha Debitur;
c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan
maupun perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada
di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan
pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih
murah di harga pasar.
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/
atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit
dan/atau dokumen Agunan kepada pihak lain;
17. Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum
dan/atau peraturan yang berlaku;
18. Mengganti operator hotel.
: 1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan, Bank dapat
mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan ketentuan
Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga Penerima Kredit wajib membayar
lunas seketika dan sekaligus seluruhnya Hutangnya dalam tenggang
waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Penerima Kredit , apabila
Penerima Kredit dinyatakan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan
Pasal 23 ayat (1) Perjanjian Kredit;
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab
apapun juga Penerima Kredit tidak melunasi Hutangnya, Bank berhak
mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan melaksanakan
haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau dokumen Agunan
yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang terpisahkan dengan
Perjanjian Kredit ini.
: Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
: a.
b.

c.

Segala harta kekayaan Perseroan baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, baik yang sudah ada atau akan ada di kemudian hari;
Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1416/Kelurahan Gunung
tanggal 1 Desember 2008, seluas 286 m2, terdaftar atas nama
Richard Rachmadi Wiriahardja dan akan dibebani Hak Tanggungan
Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.058.000.000,00 (sepuluh miliar
lima puluh delapan juta Rupiah);
160 (seratus enam puluh) unit Apartemen Poris, yang terletak di Jalan
Benteng, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kota Tangerang, dengan bukti
kepemilikan:
i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Sisa/
Desa Poris Gaga Baru, tanggal 1 April 1996, seluas 59.076 m2
(lima puluh sembilan ribu tujuh puluh enam meter persegi);
j. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 869/
Kelurahan Poris Gaga Baru, tanggal 17 November 2014, seluas
2.703 m2 (dua ribu tujuh ratus tiga meter persegi);
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d.

e.

f.

a.

Keduanya terdaftar atas nama Perseroan dalam proses pembebanan
Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp42.500.000.000 (empat
puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) berdasarkan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan No. 14 tanggal 7 November 2018,
yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris
di Jakarta, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No.95
tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid
Artha, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Kuasa Membebankan
Hak Tanggungan No.34 tanggal 7 Desember 2018, yang dibuat di
hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta.
Piutang usaha berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Maret
2018 akan diikat jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar
Rp34.100.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus juta Rupiah)
yang telah diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia
No. 98 tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad
Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta;
Proyeksi pendapatan dan/atau penjualan yang akan diterima sebesar
Rp80.896.000.000,- (delapan puluh miliar delapan ratus sembilan
puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 97
tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid
Artha, S.H., Notaris di Jakarta.
Personal Guarantee atas nama Richard Rachmadi Wiriahardja yang
diikat secara notaril berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan
(Personal Guarantee) No. 228 tanggal 25 Septebmer 2018, yang
dibuat di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 19 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Haris Munandar,
Notaris Pengganti dari M. Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta (”Akta 38/2018”) yang dibuat oleh
dan antara Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (”BNI”) dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:
Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Besar Pinjaman
Tujuan Pinjaman

:
:

Jangka Waktu
Kredit

:

Jenis Pembiayaan
Bunga
Denda Tunggakan

:
:
:

Biaya Provisi Bank

:

a. Bank BNI; dan
b. Perseroan.
Perseroan sepakat untuk menerima dan BNI sepakat untuk memberi
pinjaman maksimal sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar
Rupiah).
Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah).
Tambahan modal kerja untuk pembiayaan hotel yang terletak di Jalan
Benteng Betawi, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kota Tangerang, Provinsi
Banten.
120 (seratus dua puluh) bulan, terhitung sejak Perjanjian Kredit
ditandatangani atau terhitung sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan
tanggal 18 Juni 2029 tanpa grace period.
Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi
11% (sebelas persen) per tahun yang dihitung dari Baki Debet.
5% (lima persen) per tahun yang dihitung dari jumlah hutang yang
tertunggak.
0,25 % (nol koma dua puluh lima persen) dari jumlah kredit maksimal
yang dicairkan.
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Kewajiban Debitur

:

Debitur wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberitahukan kepada Bank secara tertulis paling lambat
14 (empat belas) hari kalender, bilamana terjadi:
a. Perubahan susunan pengurus (Direksi dan Komisaris) dan
pemilikan saham perusahaan;
b. Perubahan bentuk atau status hukum perusahaan dan
Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan);
c. Pembagian deviden atau keuntungan usaha (laba) dalam
bentuk apapun juga;
d. Kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan
perusahaan, serta barang Agunan Bank;
e. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut
perusahaan, harta kekayaan dan pengurus perusahaan;
f. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang
saham, pemegang saham dengan pemegang saham, atau
pengurus dengan pengurus, ataupun dengan pihak luar lainnya;
g. Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh pengurus
perusahaan;
h. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
usaha perusahaan;
i. Permohonan pailit yang diajukan pihak lain kepada Pengadilan
Niaga.
2. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Debitur diwajibkan untuk:
a. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melaui Bank;
b. Menggunakan produk-produk Bank secara maksimal;
c. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang
kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas;
d. Mematuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk izin-izin
yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan kegiatan usaha
Debitur;
e. Mematuhi seluruh syarat dan ketentuan fasilitas kredit Bank,
baik yang telah maupun yang akan ditetapkan oleh Bank;
f. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang terkait
keberlangsungan usaha Debitur yang telah jatuh tempo dan
menyerahkan copy perpanjanganannya ke Bank;
g. Menjadi anggota asosiasi Real Estate Indonesia (REI) atau
asosiasi pengembang properti lainnya;
h. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu
kepada Bank data laporan sebagai berikut:
h.1.Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
yang terdaftar sebagai rekanan Bank paling lambat 6 (enam)
bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
− Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut
melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka kolektibilitas
pinjaman diturunkan 1 (satu) tingkat dan nilai setinggitingginya berada pada kolektibilitas kurang lancar
(kolektibilitas 3);
− Penggunaan KAP yang sama (termasuk partner nya)
hanya diperbolehkan dalam 3 (tiga) tahun buku berturutturut, kecuali KAP yang termasuk dalam daftar di OJK
diperkenankan paling lama 5 (lima) tahun buku berturutturut.
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3.

4.

5.

6.

h.2.Laporan keuangan home statement (HS) setiap triwulan berikut
penjelasannya, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari
setelah akhir periode laporan dan telah ditandatangani oleh
Direksi perusahaan;
h.3.Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan
(volume dan nilai), piutang usaha (dilengkapi dengan aging
piutang), persediaan, dan hutang usaha selambat-lambatnya
90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan.
h.4.Copy SPT/PPh berikut laporan keuangannya yang telah
bertanda terima dari Kantor Pelayanan Pajak setempat yang
tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat;
h.5.Copy bukti pembayaran PBB Tahunan atas tanah dan bangunan
yang diserahkan sebagai Agunan.
h.6.Copy rekening koran bank lain (jika ada).
Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi Agunan di Bank
oleh perusahaan penilai yang terdaftar di Bank minimal setiap 2
(dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama
hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut, setelah itu harus
menggunakan perusahaan penilai yang lain yang terdaftar sebagai
rekanan Bank;
Menyerahkan Agunan tambahan dan/atau menurunkan outstanding
pinjaman sesuai yang ditetapkan Bank, apabila hasil penilaian
Agunan oleh penilai independen menyebabkan tidak terpenuhinya
pemenuhan nilai Agunan yang disyaratkan Bank;
Memberikan izin kepada Bank atau petugas yang diberi kuasa oleh
Bank setiap saat untuk:
a. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dan/atau
proyek dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas
perusahaan;
b. Menunjuk konsultan penilai/appraisal untuk mengevaluasi nilai
pasar terakhir terhadap Agunan yang diserahkan pada Bank
dalam hal Debitur tidak melakukan penunjukan dan semua
biaya yang timbul atas beban Debitur;
c. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan
keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-sokumen
kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (bouwheer) serta
memeriksa barang Agunan.
Memberikan hak dan kuasa kepada Bank untuk:
a. Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh
Debitur untuk memperoleh management letter dari tahun
audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik
memberikan opini selain “unqualified opinion”;
b. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Debitur
secara terpisah atau bersama-sama dengan akuntan publik
rekanan Bank yang ditunjuk Debitur, jika akuntan publik
memberikan opini selain “unqualified opinion”
c. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen
perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan;
d. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) kepada
pihak lain;
e. Melakukan pendebetan rekening simpanan Saudara di BNI,
apabila terjadi tunggakan kewajiban Bunga dan atau hutang
pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
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7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

Memberitahukan secara tertulis kepada Bank apabila akan
mengadakan penggabungan usaha (merger), akuisisi atau
reorganisasi, atau konsolidasi dengan perusahaan lain yang
berkaitan dengan corporate action perusahaan di bursa;
Menggunakan fasilitas kredit yang diberikan hanya untuk keperluan
yang telah ditetapkan dalam ketentuan dan syarat kredit tersebut
diatas;
Membayar dan melunasi semua pajak-pajak atau kewajiban lainnya
yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia;
Memberikan kesempatan kepada PT BNI Sekuritas (anak
perusahaan Bank) untuk menjadi underwriter/financial advisor
dalam hal Debitur akan melaksanakan corporate action di bursa;
Memberikan prioritas pertama kepada Bank untuk penyediaan jasa
pengelolaan keuangan melalui produk jasa Cash Management dan/
atau virtual account;
Membuka rekening pendapatan (escrow account) untuk
menampung seluruh transaksi keuangan khusunya penerimaan dari
hasil penjualan untuk menurunkan outstanding kredit sesuai dengan
ketentuan Pasal 34 ayat 2 huruf a. Apabila terdapat kelebihan dana,
maka dana dialokasikan untuk pembayaran keperluan perusahaan
lainnya. Atas rekening ini tidak diberikan fasilitas cek/bilyet giro;
Debitur wajib mempertahankan atau meningkatkan kinerja keuangan
dengan indikator rasio keuangan sebagai berikut:
d. Current Ratio minimal 1,00 (satu kali); Current Ratio adalah
perbandingan antara Aset Lancar dan Hutang Lancar pada
Laporan Keuangan home statement/audited perusahaan;
e. Debt Equity Ratio maksimal 2,70 (dua koma tujuh puluh) kali;
Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara Total Hutang
terhadap Total Ekuitas termasuk hutang pemegang saham,
pihak ketiga terafiliasi, dan pihak berelasi lainnya yang di
subordinated-kan pada Laporan Keuangan home statement/
audited perusahaan;
f. Debt Service Coverage minimal 100% (seratus persen); Debt
Service Coverage adalah perbandingan antara EBITDA dengan
kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada Laporan
keuangan home statement/audited perusahaan.
Final covenants diatas mulai diberlakukan sejak laporan keuangan
(audited) periode tahun 2019.Debitur wajib membayar dan
menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi dan biaya-biaya
lain yang dikenakan oleh Pemerintah;
Sewaktu-waktu berdasarkan permintaan Bank, Debitur wajib
melakukan semua tindakan yang diminta oleh Bank, yang
diperlukan guna melaksanakan Perjanjian Kredit dan/atau
pelaksanaan perjanjian pengikatan Agunan dan untuk melindungi
hak Bank berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian
pengikatan Agunan, termasuk untuk menandatangani dokumen dan
memberikan setiap data dokumen, informasi dan/atau keterangan
lainnya yang diminta oleh Bank;
Setiap saat mempertahankan dan menjaga kelangsungan
perusahaan dan kedudukan perusahaan Debitur serta semua
kewenangan dan izin-izin yang diperlukan Debitur untuk menjalankan
usahanya dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan
untuk memperoleh atau mempertahankan setiap izin, persetujuan
atau wewenang yang disyaratkan atau diperlukan untuk menjaga
kepentinagn Bank, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk
memperpanjang atau memperbaharui izin-izin tersebut bilamana
telah habis masa berlakunya;
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Negative
Covenant/ Halhal yang dilarang
dilaksanakan

16. Melakukan penutupan asuransi seluruh jaminan yang insurable,
minimal sesuai daftar terlampir, pada perusahaan asuransi/broker
asuransi rekanan BNI, dengan nilai pertanggungan sebesar nilai
taksasinya dengan syarat Banker’s Clause BNI. Apabila saat ini
telah ditutup pada perusahaan asuransi non rekanan BNI. Seluruh
biaya premi asuransi menjadi beban Perseroan dan polis asuransi
harus disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari
sejak tanggal penutupannya;
17. Selalu bekerjasama dengan operator hotel independen, termasuk
namun tidak terbatas pada aktivitas operasional hotel, pemasaran,
penjualan dan penggunaan hotel brand;
18. Taat dan tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan dan
hukum yang berlaku, termasuk pada ketentuan perkreditan yang
berlaku pada Bank.
Selama Perjanjian Kredit masih berlangsung dan/atau fasilitas kredit
belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Bank kepada debitur,
persetujuan mana tidak akan ditahan atau ditunda, Debitur tidak
diperkenankan untuk:
1. Melakukan penjualan unit secara tunai maupun kredit yang
menggunakan fasilitas KPR dari bank lain;
2. Melakukan pengambilalihan aset milik pihak ketiga, kecuali dalam
rangka kegiatan operasional perusahaan;
3. Melakukan investasi, penyertaan modal, atau pengambilalihan
saham pada perusahaan lain;
4. Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan
usaha pihak lain;
5. Melunasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang telah
didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit Bank
(Sub-Ordinated Loan);
6. Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada
para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan
dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan
usaha Debitur;
7. Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi),
kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi
dagang yang berkaitan langsung dengan usaha Debitur;
8. Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta
kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/
atau telah dijaminkan oleh Debitur kepada Bank) kepada pihak lain;
9. Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah
ada;
10. Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit;
11. Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang
dibiayain dengan fasilitas kredit dari Bank;
12. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
perusahaan kepada pihak manapun;
13. Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
yang telah ada;
14. Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
perusahaan, dan/atau anak perusahan selain dalam rangka
meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan;
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Pengakhiran
Perjanjian

:

Penyelesaian
Perselisihan
Jaminan

:

15. Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak
terbatas pada:
a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang
berdampak signifikan bagi Debitur dengan pihak lain dan/
atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha
Debitur;
b. Mengadakan kerja sama yang dapat membawa pengaruh
negatif pada aktivitas usaha Debitur dan mengancam
keberlangsungan usaha Debitur;
c. Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan
maupun perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang
berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar
dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan
penjualan lebih murah di harga pasar.
16. Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/
atau kewajiban Debitur yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit
dan/atau dokumen Agunan kepada pihak lain;
17. Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum
dan/atau peraturan yang berlaku;
18. Mengganti operator hotel.
1. Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan, Bank
dapat mengakhiri jangka waktu Kredit dengan mengesampingkan
ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata, sehingga Penerima Kredit wajib
membayar lunas seketika dan sekaligus seluruhnya Hutangnya
dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Bank kepada Penerima
Kredit , apabila Penerima Kredit dinyatakan cidera janji (wanprestasi)
berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Perjanjian Kredit;
2. Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab
apapun juga Penerima Kredit tidak melunasi Hutangnya, Bank
berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
dokumen Agunan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang
terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

:

(i)

Segala harta kekayaan Perseroan baik yang bergerak maupun yang
tidak bergerak, baik yang sudah ada atau akan ada di kemudian
hari;
(ii) Sebidang tanah SHGB Nomor 1416/Kelurahan Gunung tanggal
1 Desember 2008, seluas 286 m2, terdaftar atas nama Richard
Rachmadi Wiriahardja dan akan dibebani Hak Tanggungan
Peringkat I (Pertama) sebesar Rp10.058.000.000,- (sepuluh miliar
lima puluh delapan juta Rupiah);
(iii) 160 (seratus enam puluh) unit Apartemen Poris, yang terletak
di Jalan Benteng, Kelurahan Poris Gaga Baru, Kota Tangerang,
dengan bukti kepemilikan:
i. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3 Sisa/
Desa Poris Gaga Baru, tanggal 1 April 1996, seluas 4.803 m2
(empat ribu delapan ratus tiga meter persegi);
ii. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1033/
Poris Gaga Baru, tanggal 21 Desember 2018, seluas 5.412 m2
(lima ribu empat ratus dua belas meter persegi);
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Semuanya terdaftar atas nama Perseroan dan akan dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I sebesar Rp4.101.112.749 (empat miliar
seratus satu juta seratus dua belas Rupiah);
iii. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1019/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
525 m2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi).
iv. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1021/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
1.951 m2 (seribu sembilan ratus lima puluh satu meter persegi).
v. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1022/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
153 m2 (seratus lima puluh meter persegi).
vi. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1023/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
8.934 m2 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh empat meter
persegi).
vii. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1024/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
25.325 m2 (seribu sembilan ratus lima puluh satu meter
persegi).
viii. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1025/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
690 m2 (enam ratus sembilan puluh meter persegi).
ix. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1026/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
5.716 m2 (lima ribu tujuh ratus enam belas meter persegi).
x. Sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1027/
Kelurahan Poris Gaga Baru tanggal 18 Oktober 2018, seluas
5.716 m2 (lima ribu tujuh ratus enam belas meter persegi).
Semuanya terdaftar atas nama Perseroan telah dibebani Hak
Tanggungan Peringkat I sebesar Rp38.398.887.251 (tiga puluh
delapan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus
delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah);
(iv) Piutang usaha berdasarkan laporan keuangan per tanggal 31 Maret
2018 akan diikat jaminan fidusia dengan nilai penjaminan sebesar
Rp34.100.000.000,- (tiga puluh empat miliar seratus juta Rupiah)
yang telah diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia
No. 98 tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad
Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta;
(v) Proyeksi pendapatan dan/atau penjualan yang akan diterima sebesar
Rp80.896.000.000,- (delapan puluh miliar delapan ratus sembilan
puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 97
tanggal 8 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Kholid
Artha, S.H., Notaris di Jakarta;
Personal Guarantee atas nama Richard Rachmadi Wiriahardja yang
diikat secara notaril berdasarkan Akta Perjanjian Penanggungan
(Personal Guarantee) No. 228 tanggal 25 Septebmer 2018, yang dibuat
di hadapan Muhammad Kholid Artha, S.H., Notaris di Jakarta.
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2.

Perjanjian Kerjasama Bank

a.

Akta Perjanjian Kerjasama No. 1164 tanggal 23 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Priyatno,
S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Bekasi, oleh dan antara PT Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk. (”BTN”) dan Perseroan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Maksud dan Tujuan :
Plafond KPA

:

Jangka Waktu
Jaminan

:
:

Hak dan Kewajiban
BTN

:

Perseroan mengajukan permohonan perjanjian kerjasama kepada BTN,
untuk fasilitas Kredit Pemilikan Apartement (”KPA”) BTN Indent untuk
lokasi proyek Apartement Poris 88.
Mengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia (”SEBI”) No. 15/40/
DKMP tanggal 24 September 2013, juga ketentuan internal BTN.
3 Tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
Perseroan wajib menyerahkan jaminan kepada BTN baik yang
berasal dari BTN sendiri atau pihak lain yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan kewajiban pengembang apabila properti/bangunan
tidak dapat diselesaikan dan/atau tidak dapat diserahterimakan sesuai
perjanjian (aset tetap, aset bergerak, Bank Guarantee, Stand by Letter
of Credit dan/atau dana yang dititipkan dan/atau disimpan dalam escrow
account di BTN).
Nilai jaminan paling kurang sebesar selisih antara komitmen kredit
dengan pencairan yang telah dilakukan BTN.
Perseroan wajib menyerahkan akta Buy Back Guarantee secara Notariil
kepada BTN yang menyatakan Perseroan menjamin akan melunasi
seluruh kewajiban debitur apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan
pembangunan fisik rumah atau dokumen legalitas kepemilikan tanah.
Setelah dilakukan pembelian kembali atau Buy Back Guarantee, maka
BTN akan menerbitkan Akta Subrogasi kepada Perseroan.
Menyediakan fasilitas KPA BTN Indent sesuai dengan prinsip kehatihatian dan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.
Mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak
permohonan KPA BTN Indent dan menetapkan besarnya maksimal
kredit KPR BTN Indent.
Dapat melakukan perubahan ketentuan yang tercantum dalam SP3K.
Wajib melaksanakan akad kredit KPA setelah berkoordinasi dengan
Perseroan setelah Perseroan menyerahkan dokumen-dokumen yang
diperlukan.
Melakukan pemindahbukuan dana yang berada di rekening Escrow
Account atau Rekening Deposito ke rekening giro operasional Perseroan
secara bertahap sesuai dengan ketentuan Tahapan Pencairan perjanjian
ini.
Berhak menahan sejumlah dana milik Perseroan yang masih harus
ditahan, sebagai jaminan atas penyelesaian kewajiban Perseroan (Dana
retensi).
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Hak dan Kewajiban
Perseroan

:

Sanksi
Keterlambatan

:

Menyediakan perumahan di lokasi sebagaimana yang dimaksud, beserta
seluruh fasilitas-fasilitas dan perizinan-perizinannya.
Melengkapi dokumen sesuai persyaratan yang diatur dalam Perjanjian
kerjasama dan ketentuan yang ditetapkan oleh BTN.
Memenuhi kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan sesuai
dengan kesepakatan, menyelesaikan pengurusan IMB per masing
masing Debitur dan menyerahkannya kepada BTN dengan ketentuan
selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal akad kredit, menyelesaikan
pengurusan pemecahan Sertipikat dan pengurusan balik nama atas
nama masing-masing Debitur (selambat-lambatnya 12 bulan untuk akad
kredit KPR Jadi, 18 bulan untuk akad kredit KPA Indent).
Menyampaikan harga jual yang sebenarnya kepada BTN untuk
menentukan Maksimal Kredit yang diberikan kepada Debitur.
Sebelum tanggal pelaksanaan akad kredit, Perseroan wajib menyerahkan
kepada BTN (SHGB minimal SHGBI, IMB, Siteplan, Pell Banjir, Ijin
Lokasi, Surat Keterangan BPN bahwa sertifikat dalam pengurusan, Akta
Corporate Guarantee yang dibuat di hadapan Notaris, Rencana Anggaran
Biaya, Spesifikasi Bangunan, Jadwal Rencana Pembangunan).
Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi batas waktu penyerahan
dokumen (Pasal 6 ayat 3), BTN berhak dan Perseroan menyetujui untuk:
a. Menunjuk pihak lain mengambil-alih pengurusan dokumen yang
biaya pengurusannya berasal dari dana retensi.
b. Pertimbangan untuk dapat dihentikannya kerjasama penyediaan
KPA BTN Indent hingga selesainya dokumen dimaksud.
c. Atas keterlambatan Perseroan maka Perseroan dikenakan denda
sebesar 1 per mil per hari dari Maksimal Kredit KPA BTN Indent,
dan maksimal denda adalah sebesar dana retensi atas apartement
tersebut.
Apabila Perseroan tidak dapat menyelesaikan pembangunan sejak
tanggal pelaksanaan akad kredit, maka:
a. BTN berhak untuk sementara waktu mempertimbangkan
penghentian pelaksanaan akad kredit berikutnya maupun pencairan
realisasi kredit.
b. BTN berhak melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diserahkan
Perseroan kepada BTN.
c. BTN berhak menunjuk pihak lain untuk mengambil-alih penyelesaian
pembangunan apartement yang seluruh biayanya berasal dari
Perseroan termasuk sisa dana realisasi yang belum dicairkan.

Penyelesaian
Perselisihan
b.

:

Kantor Pengadilan Negeri Bekasi

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. 095/SLN/PKS/2015 tanggal
3 Desember 2015 tentang Penyediaan Fasilitas Kredit Pemilikan Satuan Rumah Susun (BNI
GRIYA) dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (”BNI”), yang dibuat di bawah tangan
bermeterai cukup, yang diubah dengan Surat BNI No. SLN/5.3/2844 tanggal 4 Juni 2018, dengan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Maksud dan
Tujuan

:

Jangka Waktu

:

Kerja sama pemasaran Satuan Rumah Susun yang dibangun dan
dipasarkan Perseroan serta penyaluran BNI Griya kepada Pembeli sesuai
syarat dan ketentuan BNI.
Hingga diakhirinya oleh masing-masing pihak secara sendiri atau
berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Namun Pihak yang ingin mengakhiri
harus memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya paling lambat
30 (tiga puluh) hari kalender.
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Status / Kondisi
Pemberian

:

Jaminan

:

Hak dan
Kewajiban BNI

:

Rumah Susun selesai dibangun/siap huni (ready stock) atau belum selesai
dibangun (indent).
Proyek memiliki status kepemilikan tanah yang jelas dengan bukti
kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian.
Sertifikat Induk sudah/belum dipecah menjadi SHMSRS.
Proyek memiliki perijinan lengkap yang diperlukan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Jaminan berupa Buy Back Guarantee Jaminan Beli Kembali atas
pembelian Sarusun, Perseroan secara seketika dan sekaligus melunasi
seluruh kewajiban BNI Griya Debitur yang masih terutang (bunga
tertunggak, denda keterlambatan, seluruh biaya yang timbul) apabila
Debitur melakukan Wanprestasi, dan BNI telah menyampaikan surat
peringatan kepada Debitur sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan kepada
Perseroan sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan ketiga,
debitur belum membayar tunggakan, serta dalam kondisi terjadinya salah
satu atau lebih hal-hal di bawah ini:
1. Pembangunan Rusun belum selesai 100% (seratus persen) dan siap
huni sesuai jangka waktu selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam)
bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan sesuai dengan
PPJB yang telah ditandatangani, dan/atau
2. BNI atau Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh BNI belum menerima asli
SHMSRS atas nama Perseroan, dan/atau
3. Pihak Pertama belum menerima fotokopi IMB Induk yang telah
dilegalisir oleh pejabat instansi yang berwenang
4. AJB dan SKMHT/APHT belum ditandatangani.
Perseroan dengan ini memberikan jaminan berupa dana yang dititipkan
dalam Rekening Giro Escrow pada BNI.
Perseroan melepaskan semua hak yang diberikan undang-undang
sebagai penjamin berdasarkan Pasal 1831 dan 1833 KUHPerdata.
Hak
1. Melakukan pendebetan Rekening Giro Operasional dan/atau
Rekening Giro Escrow untuk pembayaran denda keterlambatan
atas penyelesaian kewajiban yang harus dilaksanakan Perseroan
berdasarkan Perjanjian ini.
2. Menentukan suku bunga BNI Griya yang sewaktu-waktu dapat
ditinjau oleh BNI.
3. Menurunkan kualitas kredit Perseroan, apabila Perseroan memperoleh
fasilitas kredit dari BNI, dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan
pembangunan Rumah dalam waktu yang diperjanjikan.
4. Menghentikan pencairan BNI Griya Debitur dari Rekening Giro
Escrow ke Rekening Giro Operasional dan pendebetan Rekening
Giro Escrow, apabila Perseroan wanprestasi.
Kewajiban
1. Melakukan analisa dan memberi keputusan atas BNI Griya yang
diajukan Calon Debitur.
2. Melaksanakan pencairan BNI Griya.
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Hak dan
Kewajiban
Perseroan

:

Hak
1. Memperoleh dana hasil pencairan BNI Griya.
Kewajiban
1. Membantu Pembeli menyiapkan berkas pengajuan BNI Griya.
2. Menyelesaikan pembangunan Rusun sampai dengan siap
huni selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak
penandatanganan Perjanjian Kredit.
3. Menyerahkan SHMSRS kepada BNI atau Notaris/PPAT yang
ditunjuk BNI atas pembelian Sarusun yang dibiayai BNI Griya saat
penandatanganan Perjanjian Kredit.
4. Membantu pengurusan proses pemecahan Sertifikat dan pengurusan
balik nama menjadi SHMSRS atas nama Pembeli.
5. Menyerahkan fotokopi IMB Induk yang telah dilegalisir oleh pejabat
instansi yang berwenang berikut denah bangunan dan site plan/
block plan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak
penandatanganan Perjanjian Kredit. Kegagalan atau keterlambatan
pengurusan yang menjadi tanggung jawab Perseroan dengan ini
membebaskan BNI dari setiap tuntutan atau gugatan dari Pembeli
atau pihak manapun.
6. Membayar denda keterlambatan kepada BNI sebesar Rp50.000,(lima puluh ribu Rupiah) per Hari Kerja untuk keterlambatan
penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 3,4,5.
7. Membuat, menyediakan, menyerahkan setiap izin/dokumen lain
dalam bentuk apapun yang diperlukan BNI atau Notaris/PPAT yang
ditunjuk oleh BNI dalam melakukan pengurusan penerbitan SHMSRS/
proses pembebanan Hak Tanggungan.
8. Menyelesaikan pembangunan infrastruktur (sosial/umum) Proyek
sesuai kesepakatan dan hukum yang berlaku.
9. Menginformasikan BNI selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari
Kerja sebelum pelaksanaan penandatanganan AJB dan SKMHT/
APHT yang dilakukan secara bersamaan.
10. Membuka Rekening Giro Operasional dan Rekening Giro Escrow.
11. Memberikan informasi dan keterangan mengenai Rusun yang akan
dijual kepada Pembeli secara lengkap dan benar.
12. Menyerahkan surat perintah kepada BNI untuk memindahbukukan
seluruh atau sebagian dana pencairan BNI Griya Debitur dari
Rekening Giro Operasional ke rekening pihak/bank pemberi kredit
konstruksi sebelum dilakukan pencairan BNI Griya apabila Perseroan
mendapatkan fasilitas kredit konstruksi untuk pembangunan Proyek.
13. Menyerahkan surat keterangan dari pihak/bank pemberi kredit
konstruksi kepada Pihak Pertama sebagai bukti bahwa Rumah yang
dibiayai dengan BNI Griya tidak lagi menjadi Jaminan Perseroan pada
pihak/bank pemberi kredit konstruksi dan menyerahkan Sertifikat
Induk/Sertifikat Pecahan atas nama Perseroan kepada BNI.
14. Memberitahukan BNI apabila ada perluasan lokasi Proyek beserta
fotokopi Sertifikat Induk atau seluruh fotocopy Sertifikat Pecahannya
beserta seluruh fotokopi perijinannya, selambat-lambatnya 3 (tiga)
Hari Kerja setelah perubahan dimaksud terjadi.
15. Memberitahukan kepada BNI apabila terjadi perubahan yang terkait
dengan penjaminan atau pembebanan Hak Tanggungan terhadap
Sertifikat Induk maupun SHMSRS, selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari
Kerja setelah perubahan dimaksud terjadi.
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Penyelesaian
Perselisihan

c.

:

Melalui musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak jika tidak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari, maka
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum
tergugat.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Beli Kembali (Buy Back Guarantee) No. 096/SLN/
PKS/2015 tanggal 3 Desember 2015 dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (”BNI”),
yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Maksud dan
Tujuan

:

Ketentuan
Penjaminan

:

Hak Istimewa

:

Jangka Waktu

:

Penyelesaian
Perselisihan

:

Untuk menjamin pemberian BNI Griya, Perseroan memberikan jaminan
kepada BNI akan mengambil alih seluruh kewajiban Debitur penerima
fasiltias BNI Griya kepada BNI dengan melakukan pembayaran kewajiban
Debitur sebesar outstanding kredit Debitur tersebut (Buy Back Guarantee)
meliputi hutang pokok berikut bunga tertunggak, denda keterlambatan dan
seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan kewajiban tersebut.
Selain outstanding kredit diatas, Perseroan wajib mengambil alih kewajiban
Debitur jika BNI telah menyampaikan surat peringatan kepada Debitur
sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan kepada Perseroan dan sampai
dengan 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan ketiga, Debitur belum
membayar tunggakan, serta dalam kondisi terjadinya salah satu atau lebih
hal-hal ini:
1. Pembangunan Rumah belum selesai 100% (seratus persen) dan siap
huni sesuai jangka waktu selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam)
bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan sesuai PPJB
yang telah ditandatangani; dan/atau
2. BNI atau Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Perseroan belum menerima
asli Sertifikat Pecahan atas Pembeli; dan/atau
3. Bank belum menerima asli IMB atau fotokopi IMB Induk yang telah
dilegalisir; dan/atau
4. AJB, SKMHT/APHT, dan SHT belum ditandatangani.
Perseroan melepaskan semua hak istimewa yang diberikan undangundang kepada Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan
dalam Pasal 1831 dan 1833 KUHPerdata
Berlaku terus menerus selama terdapat Debitur yang masih mempunyai
hutang kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit
Melalui musyawarah untuk mufakat antara Para Pihak jika tidak dapat
menyelesaikan perselisihan tersebut selama 30 (tiga puluh) hari, maka
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum tergugat.

3.

Perjanjian Kerjasama

a.

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama No. 313/DIR-Perseroan/XI/2017 tanggal
9 Nopember 2017 tentang Penyediaan Layanan Internet, Telepon dan Program Televisi di
Perumahan Citra Kebun Mas dengan PT Power Telecom (”Power Telecom”), yang dibuat di
bawah tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Maksud dan
Tujuan

Jangka Waktu

: Untuk memberikan penyediaan layanan koneksi internet, telepon
dan program-program televisi pada seluruh unit rumah, ruko, rukan,
perumahan, serta pusat perbelanjaan di area perumahan CKM CITY yang
selanjutnya layanan tersebut didistribusikan kepada para tenant ruko,
rukan, perumahan, serta pusat perbelanjaan di Perumahan CKM CITY,
serta untuk menyerahkan hak pengelolaan layanan program-program TV
dan koneksi internet serta telepon kepada Power Telecom dalam jangka
waktu yang ditetapkan bersama.
Berlaku untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal
1 Januari 2018 dan akan berakhir tepat pada tanggal 31 Desember 2032.
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b.

Pemutusan
Perjanjian

: a. Apabila salah satu dan/atau Para Pihak lalai atau secara sengaja tidak
memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan dalam perjanjian
ini dan pihak yang melakukan pelanggaran/kelalaian tersebut telah
diberikan peringatan tertulis sebelumnya dan tidak mempunyai itikad
baik untuk menyelesaikan;
b. Apabila pemerintah menetapkan kebijaksanaan baru sehingga
perjanjian ini tidak mungkin dilaksanakan;
c. Apabila pada saat perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat
kewajiban yang belum dapat diselesaikan oleh Para Pihak, maka
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai
diselesaikannya hak dan kewajiban Para Pihak;
d. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan
pasal 1266 KUH-Perdata terhadap perjanjian ini sehingga pemutusan
perjanjian ini dapat dilakukan tanpa perlu terlebih dahulu menunggu
keputusan dari Hakim.

Amandemen dan
Addendum

: a. Segala perubahan yang terjadi selama masa berlakunya Perjanjian
dimungkinkan dengan adanya amandemen yang disetujui oleh Para
pihak;
b. Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum
cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan lebih
lanjut oleh para pihak dan hasilnya akan dituangkan ke dalam suatu
addendum yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.

Penyelesaian
Perselisihan

: 1.

Akan diselesaikan secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik;

2.

Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam
musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan
dengan mengambil tempat tinggal (domisili) yang umum dan tetap di
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Perjanjian Kerjasama antara PT Mega Akses Persada dengan PT Nusantara Almazia
No. 190/MAP/JKT/LGL/LOC/X/2016, serta Addendum I Perjanjian Kerjasama No. 166/MAP/JKT/
LGL/LOC/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Waktu
Pelaksanaan

:

Hak dan
Kewajiban
Perseroan

:

PT Mega Akses Persada (“Fiberstar”); dan
PT Nusantara Almazia (”Perseroan”).
Perseroan yang merupakan developer Apartemen Poris 88 bermaksud
untuk menggunakan jasa Fiberstar dalam rangka penyelenggaraan jaringan
Multimedia berbasis Fiber Optic di Kawasan Operasional Perseroan.
Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas
terhitung efektif sejak Layanan Fiberstar dan Perangkat Fiberstar sudah
dapat beroperasi yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima.
- Memberikan izin kepada Fiberstar untuk menjalin kerjasama dengan
Pihak Ketiga lainnya yang ingin memanfaatkan jaringan multimedia
berbasis Fiber Optic yang tersedia guna memberikan layanan
multimedia kepada para penghuni di Lokasi Perseroan;
- Menyediakan Lokasi Perangkat dan memfasilitasi izin pemasangan
kelistrikan sesuai dengan kebutuhan perangkat Fiberstar yang
terpasang di lokasi Perseroan;
- Mengizinkan staff Fiberstar untuk melakukan pemasangan, pengujian
dan pemeliharaan rutin Perangkat Fiberstar dengan didampingi oleh
staff Perseroan yang ditunjuk untuk itu;
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-

Pengakhiran

Hak dan
Kewajiban
Fiberstar

:

Meski Perseroan tidak memberikan pengamanan khusus, namun
Perseroan wajib untuk menjaga keamanan ruang dimana Perangkat
Fiberstar diletakkan agar tetap berada dilokasi yang disepakati
terhitung sejak saat berlakunya Perjanjian ini sampai dengan
berakhirnya Perjanjian ini;
- Apabila diketahui adanya kerusakan dan atau kehilangan Perangkat
Fiberstar, maka Perseroan wajib segera memberitahukan kepada
Fiberstar dalam jangka waktu paling lambat 2x24 jam;
- Memperoleh layanan koneksi internet dari Fiberstar melalui CBN
Internet sebesar 15 Mbps untuk kebutuhan operasional kantor
pengelola secara gratis dan tidak untuk dikomersialkan;
- Memperoleh layanan Hotspot dari CBN Internet di Public Area seperti
lobby, swimming pool dan sebagainya dengan penempatan maksimal
2 Access Point (AP);
- Memperoleh kompensasi senilai Rp200.000.000,- (dua ratus juta
Rupiah) dari Fiberstar dengan ketentuan yang dimaksud dalam
Perjanjian ini.
Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktunya terpenuhi dalam
keadaan:
- Salah satu Pihak telah melanggar kesepakatan sebagaimana telah
diatur dalam Perjanjian ini dan gagalnya usaha Para Pihak untuk
mencari penyelesaian sengketa dengan cara sebagaimana diatur
dalam Pasal 10.2 Perjanjian ini;
Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum terpenuhinya
jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Menyediakan Perangkat Fiberstar di dalam Lokasi Perseroan dalam
rangka penyediaan Layanan Fiberstar;
- Berhak menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk menyediakan
layanan Multimedia di Lokasi Perseroan dengan melepaskan
tanggung jawab hukum kepada Pihak Perseroan atas permasalahan
yang mungkin timbul dikemudian hari antara Pihak Fiberstar dengan
Pihak Ketiga;
- Berhak menggunakan space sebesar 2 meter x 2 meter ataupun
penempatan boxpanel untuk penempatan perangkat di dalam
Gedung Apartemen Poris 88. Semua biaya terkait dengan pengadaan
dan pengoperasian perangkat Fiberstar adalah tanggung jawab dari
Fiberstar;
- Fiberstar wajib untuk membayar tagihan listrik yang terpakai sesuai
dengan besaran KWH yang terpasang pada perangkat Fiberstar;
- Fiberstar berkomitmen dan wajib untuk menjaga dan memelihara
jaringan serta kestabilan jaringan di Lokasi Perseroan selama jangka
waktu Perjanjian ini berlangsung;
- Apabila dalam pelaksanaan terdapat gangguan terhadap kestabilitasan
jaringan yang disebabkan karena kerusakan jaringan Fiberstar, maka
Fiberstar wajib untuk menanggapi keluhan tersebut dalam waktu
sesingkat-singkatnya;
- Melalui CBN Internet, memberikan layanan internet sebesar 15 Mbps
untuk kebutuhan kantor pengelola secara gratis dan tidak untuk
dikomersialkan;
- Wajib memberikan kompensasi kepada Perseroan sebesar
Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) atas terjalinnya kerjasama
dengan pembayaran Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen)
yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) pada saat
penandatanganan Perjanjian ini dan tahap II sebesar 50% (lima
puluh persen) yaitu sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah)
pada saat pekerjaan pembangunan jaringan FTTx telah selesai
yang ditandai dengan berita acara serah terima dari pihak kontraktor
kepada Fiberstar.
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Penyelesaian
Sengketa
4.

:

Pengadilan Negeri Jakarta.

Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Kantor tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di bawah
tangan bermeterai cukup, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

5.

Pihak

:

Objek Perjanjian

:

Jangka Waktu

:

Penyelesaian
Perselisihan

:

a. Perseroan (”Pihak Pertama”) sebagai Pihak yang menyewakan; dan
b. SIS sebagai Penyewa (”Pihak Kedua”).
Gedung Kantor Marketing CKM yang beralamat di Komplek Perumahan
CKM City Kav. 1 Jalan Majalaya Kabupaten Karawang beserta segala
sarana, prasarana dan fasilitas yang ada untuk kegiatan dan keperluan
Perkantoran Pihak Kedua.
1 (satu) tahun yaitu sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal
31 Desember 2019.
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Karawang.

Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Saham
i.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh dan antara
Perseroan selaku Pembeli dengan RRW selaku Penjual sebagaimana diubah dengan
Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham tanggal 5 Agustus 2019, dengan ketentuan
dan syarat-syarat sebagai berikut:

Obyek Jual Beli

Harga Pembelian

Syarat Tangguh
Penjual

: 30.150 (tiga puluh ribu seratus lima puluh) lembar saham SIS dengan nilai
nominal seluruhnya Rp30.150.000.000,- (tiga puluh miliar seratus lima
puluh juta Rupiah) atau merupakan 67% (enam puluh tujuh persen) dari
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh SIS
: Rp36.180.000.000,- (tiga puluh enam miliar seratus delapan puluh juta
Rupiah) yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjual paling
lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya penawaran umum perdana yang
akan dilakukan oleh Perseroan dan telah terpenuhinya seluruh syarat
tangguh yang diatur dalam Perjanjian ini
: Penjual telah melakukan dan memperoleh seluruh pernyataan,
persetujuan dan pengecualian yang dibutuhkan dari pihak berwenang
di Indonesa dan/atau pihak lain (jika ada) yang terkait sehubungan
dengan penjualan dan pengalihan saham sebagaimana diwajibkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam
Undang-Undang tentang perseroan terbatas
Penjual telah memperoleh persetujuan dari pasangan Penjual
sehubungan dengan penjualan saham kepada Pembeli
Penjual telah memperoleh persetujuan dari para kreditur (jika ada)
atas rencana pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini
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Syarat Tangguh
Pembeli

: -

-

Penyelesaian Jual- :
Beli Saham

Pengakhiran

: -

-

-

Penyelesaian
Sengketa

:

Pembeli telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa
Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum
perdana yang dilakukan oleh Pembeli
Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
Penjual telah melakukan dan memperoleh seluruh pernyataan,
persetujuan dan pengecualian yang dibutuhkan dari pihak berwenang
di Indonesa dan/atau pihak lain (jika ada) yang terkait sehubungan
dengan penjualan dan pengalihan saham sebagaimana diwajibkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam
Undang-Undang tentang perseroan terbatas
Pembeli telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang dipersyaratkan termasuk tetapi tidak terbatas telah
memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan/
atau ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan sehubungan
dengan pelaksanaan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian ini
Pembeli telah memperoleh persetujuan dari para kreditur (jika ada)
atas rencana pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini.
Para Pihak sepakat untuk menandatangani suatu Akta Jual Beli
Saham yang menyebabkan beralihnya kepemilikan saham dari
Penjual kepada Pembeli dan/atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh
Pembeli paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan
penawaran umum perdana Perseroan atau sesuai dengan perubahan
jangka waktu Perjanjian yang disepakati secara tertulis oleh Para
Pihak
Perjanjian ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya Akta
Jual Beli atau paling lambat sampai dengan 1 (satu) bulan setelah
selesainya pelaksanaan penawaran umum perdanan Perseroan atau
sesuai dengan perubahan jangka waktu Perjanjian yang disepakati
Para Pihak
Perjanjian ini dianggap berakhir atau dapat dianggap berakhir jika
Pembeli tidak mampu atau gagal untuk membayar harga pembelian
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini atau dalam hal Pembeli
tidak memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan
sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau dalam hal Pembeli tidak
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
Pembeli dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan melakukan
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Penjual dalam hal
terdapat fakta, hal atau keadaan (baik yang timbul atau muncul pada
saat atau sebelum penandatangan Perjanjian) yang diketahui oleh
Pembeli dan memenuhi hal berikut:
i. Merupakan pelanggaran yang material oleh Penjual;
ii. Merupakan pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang
diberikan oleh Penjual; atau
iii. Mempengaruhi atau dapat mempengaruhi terhadap atau
merupakan tindakan yang dapat merugikan atau mempengaruhi
prospek bisnis SIS dan anak perusahaannya secara keseluruhan
(dan bukan merupakan kejadian-kejadian yang pada umumnya
dihadapi oleh perusahaan sejenis di Indonesia).
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
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ii.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat oleh dan antara
Perseroan selaku Pembeli dengan MR selaku Penjual sebagaimana diubah dengan Perubahan
Perjanjian Pengikatan Jual Beli saham tanggal 5 Agustus 2019, dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:

Obyek Jual Beli

: 450 (empat ratus lima puluh) lembar saham SIS dengan nilai nominal
seluruhnya Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) atau
merupakan 1% (satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh SIS
Harga Pembelian : Rp540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta Rupiah) yang akan
dibayarkan oleh Perseroan kepada Penjual paling lambat 1 (satu) bulan
setelah selesainya penawaran umum perdana yang akan dilakukan oleh
Perseroan dan telah terpenuhinya seluruh syarat tangguh yang diatur
dalam Perjanjian ini
Syarat Tangguh
: Penjual telah melakukan dan memperoleh seluruh pernyataan,
Penjual
persetujuan dan pengecualian yang dibutuhkan dari pihak berwenang
di Indonesa dan/atau pihak lain (jika ada) yang terkait sehubungan
dengan penjualan dan pengalihan saham sebagaimana diwajibkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
Penjual telah memperoleh persetujuan dari pasangan Penjual
sehubungan dengan penjualan saham kepada Pembeli
Penjual telah memperoleh persetujuan dari para kreditur (jika ada)
atas rencana pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini
Syarat Tangguh
: Pembeli telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa
Pembeli
Keuangan sehubungan dengan pelaksanaan penawaran umum
perdana yang dilakukan oleh Pembeli
Pembeli telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang
Saham yang menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
Penjual telah melakukan dan memperoleh seluruh pernyataan,
persetujuan dan pengecualian yang dibutuhkan dari pihak berwenang
di Indonesa dan/atau pihak lain (jika ada) yang terkait sehubungan
dengan penjualan dan pengalihan saham sebagaimana diwajibkan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam
Undang-Undang tentang perseroan terbatas
Pembeli telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang dipersyaratkan termasuk tetapi tidak terbatas telah
memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan/
atau ketentuan lainnya sebagaimana dipersyaratkan sehubungan
dengan pelaksanaan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud
dalam Perjanjian ini
Pembeli telah memperoleh persetujuan dari para kreditur (jika ada)
atas rencana pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam
Perjanjian ini.
Penyelesaian Jual- : Para Pihak sepakat untuk menandatangani suatu Akta Jual Beli Saham
Beli Saham
yang menyebabkan beralihnya kepemilikan saham dari Penjual kepada
Pembeli dan/atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh Pembeli paling
lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan penawaran
umum perdana Perseroan atau sesuai dengan perubahan jangka waktu
Perjanjian yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak
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Pengakhiran

Penyelesaian
Sengketa

: -

Perjanjian ini berlaku sampai dengan ditandatanganinya Akta
Jual Beli atau paling lambat sampai dengan 1 (satu) bulan setelah
selesainya pelaksanaan penawaran umum perdanan Perseroan atau
sesuai dengan perubahan jangka waktu Perjanjian yang disepakati
Para Pihak
Perjanjian ini dianggap berakhir atau dapat dianggap berakhir jika
Pembeli tidak mampu atau gagal untuk membayar harga pembelian
sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini atau dalam hal Pembeli
tidak memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan
sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana
yang dilakukan oleh Perseroan dan/atau dalam hal Pembeli tidak
melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
Pembeli dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan melakukan
pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Penjual dalam hal
terdapat fakta, hal atau keadaan (baik yang timbul atau muncul pada
saat atau sebelum penandatangan Perjanjian) yang diketahui oleh
Pembeli dan memenuhi hal berikut:
iv. Merupakan pelanggaran yang material oleh Penjual;
v. Merupakan pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan yang
diberikan oleh Penjual; atau
vi. Mempengaruhi atau dapat mempengaruhi terhadap atau merupakan
tindakan yang dapat merugikan atau mempengaruhi prospek bisnis
SIS dan anak perusahaannya secara keseluruhan (dan bukan
merupakan kejadian-kejadian yang pada umumnya dihadapi oleh
perusahaan sejenis di Indonesia).
: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
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12. ASET YANG DIMILIKI ATAU DIKUASAI PERSEROAN
a.

Tangerang
Simprug Diporis
Perseroan memiliki 6 (enam) unit kavling rumah, dengan total luas 490 m2 (empat ratus sembilan
puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Poris Porisgaga, Kecamatan Batuceper, Kotamadya
Tangerang, Provinsi Banten.
Apartemen Poris 88
Perseroan memiliki 183 (seratus delapan puluh tiga) unit apartemen dan tanah seluas 581 m2 (lima
ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris
Porisgaga, Kecamatan Batuceper, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten.
Mixed use Poris 88
Perseroan memiliki tanah dengan seluas 156.639 m2 (seratus lima puluh enam ribu enam ratus tiga
puluh sembilan meter persegi) yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) kavling tanah, yang terletak di
jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris Porisgaga, Kecamatan Batuceper, Kotamadya Tangerang,
Provinsi Banten.

b.

Karawang
CKM
Perseroan memiliki tanah dengan seluas 15.888 m2 (lima belas ribu delapan ratus delapan puluh
delapan meter persegi) yang terdiri dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) kavling, yang terletak di
Desa Kondangjaya, Bengle, dan Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat.
CKM - Saung Kebun
Perseroan memiliki 755 (tujuh ratus lima puluh lima) kavling tanah dengan seluas 59.527 m2 (lima
puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) dan 5 (lima) bidang tanah dengan
luas 108.318 m2 (seratus delapan ribu tiga ratus delapan belas meter persegi) yang terletak di Desa
Kondangjaya, Bengle, dan Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi
Jawa Barat.
Nusa Residence
Perseroan memiliki 2 (dua) unit rumah tinggal dengan seluas tanah 120 m2 (seratus dua puluh
meter persegi terletak di Desa Pasir Jengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Provinsi
Jawa Barat.

Kendaraan Bermotor
Perseroan memiliki 3 (tiga buah) kendaraan bermotor yang tercatat atas nama Perseroan, yaitu :

2.

Jenis
Kendaraan
Mobil
Penumpang
Sepeda Motor

3.

Sepeda Motor

No.
1.

Merek

No. Polisi

No. Rangka

No. STNK

Toyota

T 1034 EV

MHFGX8GS6G0500677

18576983/JB/2016

Kawasaki

T 6253 PL

MH4LX150GHJP58713

03120326/AB/2017

Honda

T 2116 PM

MH1KF1128HK359054

03356694/AJB/2017

Jangka
Waktu
03-052021
20-122022
21-122022

No. BPKB
M08409773
A05537502
A05756262

13. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Perseroan memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai berikut:
a. Nusantara Almazia + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 107/DIR-NA/VI/2019 tanggal pengajuan
26 Juni 2019, untuk kode kelas 37, jenis jasa berupa jasa pengawasan pembangunan Gedung
yang berhubungan dengan pusat perbelanjaan.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan nomor permohonan J002019033115 tanggal penerimaan 27 Juni 2019, dengan
status Masa Pengumuman No. Pengumuman BRM1932A tanggal 8 Juli 2019.
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b.

Nusantara Almazia + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 107/DIR-NA/VI/2019 tanggal pengajuan
26 Juni 2019, untuk kode kelas 35, jenis jasa berupa jasa pemasaran real estate, manajemen real
estate, jasa periklanan real estate.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan nomor permohonan J002019033113 tanggal penerimaan 27 Juni 2019, dengan
status Masa Pengumuman No. Pengumuman BRM1932A tanggal 8 Juli 2019.

c.

Nusantara Almazia + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 107/DIR-NA/VI/2019 tanggal pengajuan
26 Juni 2019, untuk kode kelas 36, jenis jasa berupa pialang real estate dan manajemen real
estate.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan nomor permohonan J002019033114 tanggal penerimaan 27 Juni 2019, dengan
status Masa Pengumuman No. Pengumuman BRM1932A tanggal 8 Juli 2019.

d.

Nusantara Almazia + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 133/DIR-NA/VII/2019 tanggal
pengajuan 24 Juli 2019, untuk kode kelas 37, jenis jasa berupa jasa pengawasan pembangunan
Gedung yang berhubungan dengan pusat perbelanjaan.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan nomor permohonan J002019039885 tanggal penerimaan 25 Juli 2019, dengan
status Masa Pengumuman No. Pengumuman BRM1937A tanggal 1 Agustus 2019.

e.

Nusantara Almazia + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 133/DIR-NA/VII/2019 tanggal
pengajuan 24 Juli 2019, untuk kode kelas 36, jenis jasa berupa pialang real estate dan manajemen
real estate.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan nomor permohonan J002019039882 tanggal penerimaan 25 Juli 2019, dengan
status Masa Pengumuman No. Pengumuman BRM1937A tanggal 1 Agustus 2019.

f.

Nusantara Almazia + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 133/DIR-NA/VII/2019 tanggal
pengajuan 24 Juli 2019, untuk kode kelas 35, jenis jasa berupa jasa pemasaran real estate,
manajemen real estate, jasa periklanan real estate.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah tercatat dalam sistem Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual dengan nomor permohonan J002019039887 tanggal penerimaan 25 Juli 2019, dengan
status Masa Pengumuman No. Pengumuman BRM1937A tanggal 1 Agustus 2019.

g.

Poris 88 Apartments + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 136/DIR-NA/VII/2019 tanggal pengajuan
5 Agustus 2019, untuk kode kelas 35, jenis jasa berupa jasa pemasaran real estate, manajemen
real estate, jasa periklanan real estate.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
dengan nomor permohonan J002019043099*** (nomor belum diungkapkan) tanggal penerimaan
6 Agustus 2019.

h.

Poris 88 Apartments + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 136/DIR-NA/VII/2019 tanggal pengajuan
5 Agustus 2019, untuk kode kelas 36, jenis jasa berupa biro akomodasi apartemen, manajemen
rumah apartemen, penyewaaan apartemen.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
dengan nomor permohonan J002019043097*** (nomor belum diungkapkan) tanggal penerimaan
6 Agustus 2019.

i.

Poris 88 Apartments + Logo, dengan No. Referensi Pemohon 136/DIR-NA/VII/2019 tanggal pengajuan
5 Agustus 2019, untuk kode kelas 37, jenis jasa berupa jasa-jasa pengawasan pembangunan
Gedung yang berhubungan dengan pusat perbelanjaan.
Permohonan pendaftaran Merek ini telah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
dengan nomor permohonan J002019043096*** (nomor belum diungkapkan) tanggal penerimaan
6 Agustus 2019.
*)Atas hak kekayaan intelektual Perseroan di atas, saat ini Perseroan sedang dalam proses permohonan untuk memperoleh
sertifikat merek.
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14. ASURANSI
a.

Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia

Perusahaan
Asuransi
Jenis Asuransi
Nomor Polis
Nama Tertanggung

:

PT Asuransi Tri Pakarta

:
:
:

Tanggal berlaku
Obyek
Pertanggungan
Nilai
Pertanggungan

:
:

Polis Standar Asuransi Gempa Bumi per Maipark standard.
10701021900063
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta Divisi Lokal Corporate
& Multinational Company 2 QQ PT Nusantara Almazia
22 Mei 2019 s/d 22 Mei 2020
Tangerang 15811, Bangunan Apartemen 372 Unit

Nilai Premi

:

b.

:

Bangunan Konstruksi kelas I – Apartemen 372 Unit: Rp68.999.000.000,Equipment Electrical: Rp1.006.596.788,Equipment Pompa: Rp1.510.063.9450,Equipment Lift: Rp2.320.850.000,Machineries Rp1.531.080.000,Total Harga Pertanggungan Rp75.367.590.728,Rp115.343.413,81

Property All Risk Insurance

Perusahaan
Asuransi
Jenis Asuransi
Nomor Polis
Nama Tertanggung

:

PT Asuransi Tri Pakarta

:
:
:

Tanggal berlaku
Obyek
Pertanggungan
Nilai
Pertanggungan

:
:

Nilai Premi

:

Property All Risk
10701041900075
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Jakarta Divisi Lokal Corporate
& Multinantional Company 2 QQ PT Nusantara Almazia
22 Mei 2019 s/d 22 Mei 2020
Apartemen Poris 88, Jalan Benteng Betawi, Kelurahan Poris Gaga Baru,
Kecamatan Batuceper, Tangerang, Banten
Bangunan Konstruksi kelas I – Apartemen 372 Unit: Rp68.999.000.000,Equipment Electrical: Rp1.006.596.788,Equipment Pompa: Rp1.510.063.9450,Equipment Lift: Rp2.320.850.000,Machineries Rp1.531.080.000,Total Harga Pertanggungan Rp75.367.590.728.Rp66.776.391,31

:

15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI
Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan, Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang terlibat
dalam suatu perkara pidana dan/atau perdata dan/atau perselisihan lain termasuk perselisihan di
bidang hubungan industrial, perpajakan, perselisihan administratif dengan pihak instansi Pemerintah
yang berwenang maupun perselisihan yang diselesaikan melalui badan arbitrase, serta tidak pernah
dimohonkan dan/atau dinyatakan pailit dan/atau dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (PKPU) atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi kedudukan peranan
dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.
16. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility) memberikan nilai tambah
kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan
berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan
keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan
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menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat
lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin
untuk seluruh masyarakat.
Selama tahun 2017 dan 2018, Perseroan telah melakukan (corporate social responsibility) berupa:
a.
b.
c.
d.
e.

Pembangunan Masjid di Desa Kondangjaya, Karawang
Sunatan Massal di Desa Bengle, Karawang
Pengadaan Laptop untuk Sekolah Menengah Pertama Negeri, Bengle, Karawang
Perbaikan jalan Desa Bengle dan Kondangjaya, Karawang
Pengadaan furniture kantor Desa Bengle

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
1.

UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum
Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian PT Nusantara Almazia No. 24 tanggal
26 November 2007, yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, yang
telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(“Menkumham”) berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-03882.AH.02.02 tahun 2008 tanggal
25 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam daftar Perseroan No. AHU-0005913.AH.01.09 Tahun 2008
tanggal 25 Januari 2008. (“Akta Pendirian”).
Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menjalankan usaha di bidang real estat yang
dimiliki atau disewa, konstruksi gedung tempat tinggal, konstruksi gedung perkantoran, konstruksi
gedung perbelanjaan dan aktivitas perusahaan holding.
Visi Perseroan adalah menjadi pengembang dalam bidang properti yang berintegritas dan terpercaya
untuk selau memberikan manfaat bagi masyarakat, rekan usaha dan para pemegang saham, serta
akan selalu tumbuh dan berkembang dengan mengadaptasi teknologi terkini untuk mengoptimalkan
potensi.
Misi Perseroan :
•
Membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan membangun perumahan dan area
komersil yang berkualitas dan terjangkau
•
Mengelola dan mengoptimalkan investasi sehingga dapat memberikan manfaat bagi investor dan
para pemegang saham
•
Bersinergi dengan peraturan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan
melaksanakan pembangunan yang ramah lingkungan dan dapat berkontribusi positif terhadap
lingkungan.
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Berikut adalah rekam jejak Perseroan :

2.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan saat ini adalah sebagai pengembang (developer).
Perseroan berfokus dalam pengembangan kawasan di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten
Karawang. Perseroan mengembangkan properti residensial dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan
hunian masyarakat kelas menengah kebawah dan MBR, pengembang apartemen dan kawasan dengan
konsep TOD.

Projek Perseroan dipetakan menjadi 2 wilayah yaitu Timur dan Barat Jakarta. Timur berada di CKM City, Kabupaten Karawang,
Jawa Barat dan Barat berada di Poris, Kota Tangerang Banten.
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Proyek-proyek Perseoran
Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki proyek-proyek yang sedang dalam proses
perencanaan, pengerjaan/pengembangan dan penyelesaian, yaitu sebagai berikut:
Berikut di bawah ini keterangan selengkapnya mengenai proyek-proyek yang dimiliki oleh Perseroan:
Wilayah Karawang
1.

CKM City

Future Development Kavling untuk perumahan non-FLPP dan Rencana Area Komersial

Informasi CKM City
Lokasi
Luas Tanah
Terdiri Dari

:
:
:

Tahun Dimulainya Pembangunan

:

Desa Bengle, Kec. Majalaya, Kab. Karawang
157.600 m2
- CKM I, Perumahan FLPP - ± 14.000 unit terjual dan dihuni,
178 unit persediaan.
- Perumahan Saung Indah, Non-FLPP - ± 500 unit terjual dan
dihuni.
- Perumahan Saung Kebun, Non-FLPP - ± 313 unit terjual dan
dihuni, 755 unit persediaan.
- Nusa Residence, FLPP - ± 700 unit terjual dan dihuni
- Komersial area ±12.000m2
2007
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CKM City merupakan sebuah kawasan yang telah berhasil mengembangkan lebih dari ± 150 hektar
lahan dan menyediakan rumah bagi sekitar 14.000 kepala keluarga. Hampir seluruh penghuni CKM City
adalah pekerja-pekerja dari pabrik-pabrik di Kawasan industri, akses bekerja dan jarak dari rumah dan
tempat kerja dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 30 menit. Perumahan CKM City sudah dikenal
dengan kualitas dan fasilitasnya, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan calon konsumen. Kawasan
CKM City sudah dikenal dengan kualitas dan fasilitasnya, sehingga tidak sulit untuk mendapatkan calon
konsumen. Berikut adalah lahan yang dimiliki, dikuasai, siap untuk dibangun, dan dijual adalah:
a. CKM I, Perumahan FLPP terdapat 178 unit rumah dalam persediaan.
b. Saung Kebun: lokasi yang dalam tahap pengembangan dan siap dibangun perumahan seluas
108.318 m2. Saat ini terdapat 755 unit dalam persediaan.
c. Komersial area dengan luas ±12.000m2 dalam proses penjualan komersial.
Perseroan secara konsisten telah memperoleh penghargaan dari Bank BTN sebagai pengembang
rumah FLPP dengan penjualan terbanyak nasional, dengan penjualan per tahun mencapai 1.500 rumah.
Terlampir gambar perumahan Perseroan dalam kawasan CKM City Karawang :
Perumahan CKM – FLPP

Perumahan CKM – FLPP
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Perumahan Saung Indah - Non FLPP

Perumahan Saung Kebun - Non FLPP

Fasilitas penunjang CKM City berupa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah
Menengah Umum Negeri (SMUN) dan PDAM
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Wilayah Poris, Kota Tangerang
1.

Simprug Diporis

Informasi Simprug Diporis
Lokasi
Luas Tanah
Terdiri Dari

:
:
:

Poris, Tangerang
± 280,000 m2
± 1.439 unit terjual dan terhuni

Simprug Diporis merupakan kawasan hunian yang dikembangkan Perseroan untuk memenuhi kebutuhan
rumah bagi kalangan masyarakat menengah di daerah Tangerang. Simprug Diporis merupakan properti
pertama yang dikembangkan Perseroan di wilayah Poris. Total terdiri dari ± 1.439 yang saat ini sudah
terjual dan dihuni, 16 rumah yang saat ini masih dalam proses penjualan. Keunggulan Simprug Diporis
adalah dekat dengan akses transportasi salah satunya stasiun kereta yang melayani kereta bandara
dan commuter line.
2.

Apartemen Poris 88
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Informasi Apartemen Poris 88
Lokasi
Luas Tanah
Terdiri Dari

:
:
:

Poris, Tangerang
± 5.500 m2
Tower A, 16 Lantai terdiri atas 372 unit dan terbagi atas 2 tipe :
1. Studio (21,2 m2)
2. 2 kamar (42,4m2)
Untuk pembangunan tower A telah selesai di tahun 2018 dan
telah terjual ± 191 unit

Perseroan telah memiliki izin pembangunan untuk tower A dan B Apartemen Poris 88. Namun sampai
dengan saat ini Perseroan baru menyelesaikan pembangunan untuk 1 tower yaitu tower A, pembangunan
tower B akan dilaksanakan ketika penjualan tower A telah mencapai ± 90%.
3.

Mixed Use Project Poris 88 (Future Development)
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Informasi Mixed Use Project Poris 88
Lokasi
Luas Tanah
Nilai Projek

:
:
:

Jalan Benteng Betawi, Kota Tangerang
± 157.000 m2
± 11 Trilliun Rupiah

Mixed use Project 88 adalah kawasan yang akan dikembangkan Perseroan dengan konsep TOD. Proyek
ini akan menjadi kelanjutan dari pembangunan Masterplan di Poris, setelah Perseroan menyelesaikan
pembangunan Tower A Apartemen Poris 88. Selanjutnya, Perseroan akan mengembangkan kawasan
terpadu dengan menyediakan layanan one stop living bagi para penghuni. Nantinya, kawasan ini akan
terdiri dari commercial area, office, hotel, rumah sakit, retail area, apartemen, sekolah dan ruko.
Dengan membawa konsep TOD, Perseroan merupakan pelopor pengembangan kawasan terpadu
dengan konsep ini di wilayah Tangerang. Perseroan berkeyakinan bahwa nantinya Mixed use Project 88
akan menjadi salah satu kawasan percontohan dengan konsep TOD di wilayah Poris Kota Tangerang.
Apartemen Poris 88 yang berada dalam wilyah pengembangan Mixed Use Project Poris 88 berada di
kawasan yang terintegrasi dengan banyak opsi moda transportasi umum yang telah beroperasi saat
ini yaitu :
•
•
•

Terminal bus yang terintegrasi dengan bus TransJakarta rute Poris Plawad – Senayan, Poris
Plawad – Pasar Baru.
Stasiun Kereta Commuter Line Batu Ceper dan Poris dengan rute Tangerang – Duri.
Stasiun Kereta Bandara di Batu Ceper dengan rute Bandara Soekarno Hatta – Sudirman Baru
Jakarta.

Dan modal transportasi yang dalam tahap pembangunan dan perencanaan:
•
Akses tol Kunciran – Bandara dengan on/off ramp di Jalan Benteng Betawi (pembangunan sudah
dimulai awal tahun 2019).
•
Light Rail Transit (LRT) dengan rute Batu Ceper – Tangerang Selatan.

Sumber :Perseroan
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Area Pengembangan Mixed Use Poris 88, Jl Benteng Betawi, Poris - Kota Tangerang

Artinya, konsep TOD yang dikembangkan Perseroan tidak hanya bergantung dari satu moda transportasi
saja, melainkan kumpulan beberapa moda transportasi publik yang telah beroperasi saat ini, maupun
yang sedang dalam tahap perencanaan dan pembangunan di Kota Tangerang. Kawasan mixed use
project Poris 88 memang akan dikembangkan di antara moda transportasi yang telah beroperasi saat
ini, dan diyakini nantinya akan menjadi kawasan yang sangat strategis di Kota Tangerang karena
kemudahan akses dan transportasi ke daerah pusat kota dan bandara.
3.

PROSPEK USAHA

Sekilas Sektor Properti di Indonesia
Kondisi sektor properti di Indonesia yang mengalami kemerosotan sejak tahun 2014 diperkirakan akan
kembali menggeliat di tahun 2019. Menurut Asia Property HQ, terdapat beberapa faktor utama yang
mengindikasikan hal tersebut, yaitu pertumbuhan ekonomi konsisten dikisaran 5% dalam kurun waktu
5 tahun terakhir, kontribusi masyarakat kelas menengah yang jumlahnya terus meningkat, harga properti
yang mencapai titik terendah sejak 2014, dan perbandingan harga properti di Indonesia dengan negara
Asia Tenggara lainnya (20% lebih rendah dari Hanoi, 55 % lebih rendah dibandingkan Bangkok).
Meningkatnya kinerja sektor properti khususnya untuk properti residensial, dapat dilihat dari data ratarata pertumbuhan penjualan rumah pada triwulan I 2019 yang diterbitkan oleh survey Bank Indonesia.
Untuk triwulan I 2019 peningkatan terbesar ditopang oleh rumah tipe kecil dengan peningkatan 30,13%,
tipe besar 24,56% dan tipe menegah 13,33% qtq. Selanjutnya untuk pertumbuhan tahunan, terjadi
peningkatan pertumbuhan total rumah residensial dari -23,26% yoy pada triwulan I 2018 menjadi 0,05%
yoy triwulan I 2019. Peningkatan tahunan terbesar dikontribusi oleh rumah tipe kecil dengan peningkatan
6,54% yoy pada triwulan I 2019 dibandingkan dengan -31,29% pada triwulan I 2018. Namun, untuk tipe
rumah menengah dan besar pada triwulan I 2019 masih dalam kondisi penurunan atau minus. Khusus
untuk pengembangan perumahan FLPP di Karawang yang menjadi fokus Perseroan, permintaan rumah
bagi kelas MBR ini terus stabil dan tidak terpengaruh dengan kondisi pasar properti pada umumnya
yang lesu. Pemerintah melalui Kementerian PUPR terus menggalakkan target sejuta rumah per tahun
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melalui strategi dan kebijakan-kebijakan khusus guna mengurangi backlog perumahan terutama bagi
MBR.
Data Penjualan Rumah Residensial qtq Triwulan I 2019

Data Penjualan Rumah Residensial YoY

Sumber : Survey Harga Properti Residensial Bank Indonesia

•

Wilayah Karawang
Pertumbuhan properti di daerah Karawang diperkirakan akan meningkat kedepannya dikarenakan
pengembangan beberapa kawasan industri baru yang terkonsentrasi di daerah ini. Karawang
merupakan salah satu daerah tempat pemusatan kawasan industri di Jabodetabek, oleh sebab itu
perkembangan kawasan industri mempengaruhi perkembangan perekonomian daerah Karawang
secara keseluruhan. Menurut Colliers International, konsentrasi pertumbuhan kawasan industri di
area Jabodetabek akan terpusat di daerah Karawang, diperkirakan akan ada penambahanan sekitar
464 hektare kawasan industri baru dalam beberapa tahun kedepan. Terpusatnya pertumbuhan
kawasan di daerah ini diperkuat dengan rencana pembangunan pelabuhan di wilayah Subang yang
berjarak tidak jauh dari wilayah Karawang.

Dapat dilihat pada grafik di bawah ini, Karawang memiliki tingkat ketersediaan lahan yang terbesar
jika dibandingkan dengan wilayah Bogor dan Serang. Ketersediaan lahan untuk kawasan Industri saat
ini sebanyak 2.100 hektare dan potensi yang dapat dikembangkan sebanyak 2.000 hektare. Potensi
ini akan memberikan efek multiplier bagi daerah Karawang dan bagi industri properti lainnya seperti
properti residensial dan area komersial untuk berkembang, seiring dengan meningkatnya urbanisasi
akibat perluasan kawasan industri.
Tingkat Ketersediaan Lahan Industrial di Kawasan Industri di Jabodetabek Semester I
Tahun 2018

Sumber: Colliers International Indonesia Research
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•

Wilayah Tangerang, Banten
Tangerang memiliki potensi pertumbuhan area residensial yang sangat baik, hal ini disebabkan
oleh faktor kedekatan antara area Tangerang dan DKI Jakarta. Di Provinsi Banten, pembangunan
lebih terpusat di wilayah kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang
dengan beberapa kawasan besar yang telah dikembangkan developer besar dan bertumbuh pesat.
Menurut data BKPM Pada tahun 2018, untuk provinsi Banten kabupaten Tangerang menjadi pusat
tujuan utama investasi sektor properti dengan nilai 678,6 miliar PMDN dan 347,8 juta dollar PMA,
disusul Kota Tangerang dengan nilai sekitar 400 miliar rupiah.
Peningkatan pertumbuhan properti di wilayah Tangerang diprediksi akan semakin pesat dengan
banyak pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalan tol dan transportasi publik (commuter
line, kereta bandara, LRT). Hal ini mempertegas potensi wilayah Tangerang sebagai kawasan
residensial bagi masyarakat Jabodetabek.

Backlog Perumahan
Salah satu indikator yang menjadi acuan Pemerintah untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di
Indonesia adalah dengan menggunakan perhitungan backlog kepemilikan rumah. Perhitungan ini
didasari pada angka home ownership rate rumah tangga (ruta) yang memiliki rumah milik sendiri.
Sehingga, backlog kepemilikan rumah dapat diartikan sebagai ruta yang tidak menempati rumah milik
sendiri.
Data Backlog Perumahan di Pulau Jawa Tahun 2010 dan 2015
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Sumber : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR

Menurut Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, per Maret 2019 masih terdapat
7,6 juta unit backlog. Karenanya, Pemerintah melalui Kementerian PUPR menggalakan program sejuta
rumah terutama untuk kalangan MBR yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015, guna menurunkan
jumlah backlog kepemilikan rumah yang ada. Untuk tahun 2019, Pemerintah juga meningkatkan target
program 1 juta rumah menjadi 1,25 juta agar backlog dapat dikurangi secara maksimal. Dapat dilihat
pada grafik di atas, jumlah backlog terbesar di pulau Jawa pada tahun 2015 terdapat pada provinsi
Jawa Barat dengan jumlah 2.320.197 ruta. Walaupun jumlah ini telah menurun 13,62% dibandingkan
dengan tahun 2010, provinsi Jawa Barat masih memiliki jumlah backlog yang lebih banyak sekitar
1.000.000 ruta jika dibandingkan dengan provinsi lainnya.
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Program FLPP

Sumber : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR

FLPP merupakan program unggulan Pemerintah yang telah dijalankan sejak tahun 2010, guna
mendorong target Pemerintah untuk menyediakan sejuta rumah untuk rakyat. Adanya backlog
yang cukup besar adalah salah satu faktor Pemerintah memaksimalkan pembangunan rumah dan
mempermudah masyarakat terutama dengan kategori MBR untuk memiliki hunian sendiri.
Berdasarkan data penyaluran FLPP Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP)
Kementerian PUPR, sejak 2010 sampai dengan Juni 2019 telah terdapat realisasi pembangunan
sebanyak 623.056 unit atau senilai Rp41.173.598 juta dan khusus untuk Jawa Barat yang menjadi
fokus bisnis Perseroan, realisasi pembangunan sebanyak 216.487 unit atau 34% dari total keseluruhan
pembangunan. Jika dibagi rata-rata per tahun, pembangunan khusus untuk provinsi Jawa Barat adalah
sebanyak 21.649 unit. Jumlah tersebut sangatlah minim jika dibandingkan dengan jumlah backlog
rumah di Provinsi Jawa Barat yang terbesar di pulau Jawa, yaitu sebanyak 2.320.197 ruta. Artinya,
kebutuhan akan rumah murah di daerah Jawa Barat masih sangat besar dan prospek bisnis Perseroan
masih sangat baik untuk tahun-tahun yang akan datang.
Total Realisasi Program FLPP 2010- Juni 2019
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Sumber : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR
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Kebijakan Relaksasi Loan to Value (LTV) Bank Indonesia
Sejak tahun 2018 guna meningkatkan penjualan rumah dan memudahkan masyarakat, Bank Indonesia
melakukan kebijakan relaksasi LTV. Diharapkan dengan program relaksasi ini penjualan rumah yang
selama ini tertekan akan meningkat dan masyarakat lebih dimudahkan untuk mendapatkan kredit
kepemilikan rumah pertama dan kedua. Berikut adalah sekilas rincian BI tersebut :

Sumber : Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Konsep TOD Tangerang
Tangerang sebagai bagian dari wilayah Jabodetabek mengalami pertumbuhan urbanisasi dan kendaraan
bermotor pribadi yang pesat. Ketidaksiapan Pemerintah dalam memperisapkan infrastuktur dan moda
transportasi umum menyebabkan kawasan Jabodetabek menjadi salah satu kawasan dengan kondisi
kemacetan terburuk di Indonesia bahkan dunia. Guna mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah mulai
mengaplikasikan konsep TOD yang sudah diimplementasikan di negara-negara besar seperti Amerika,
Hong Kong, Singapura dan negara-negara Eropa. Dimulai dari kota Jakarta konsep TOD kini mulai
diterapkan di kota Tangerang.
Keuntungan TOD Menurut Transit Oriented Development Institute Amerika

Sumber: tod.org

Menurut kepala Dishub Tangerang, “TOD yang akan dibangun di daerah Poris mencakup 7 moda
transportasi umum yakni Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP),
Trans Jakarta, Trans Tangerang, kereta commuter line yang menghubungkan Jabodetabek, kereta
Bandara Soekarno-Hatta serta rencana pembangunan LRT dari Serpong. Kawasan transit tingkat Kota
berskala nasional itu akan menjadi percontohan pengembangan wilayah dan ekonomi di Indonesia”.
(Tangerang Kota, 2018, tangerangkota.go.id/tod-tingkatkan-perekonomian-masyarakat).
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Berdasarkan konsep yang sedang dikembangkan Pemerintah, Perseroan selaku pengembang dan
pelopor pembangunan apartemen dengan konsep TOD di kota Tangerang yakin bahwa konsep
apartemen yang dikembangkan akan memiliki prospek yang baik. Pembangunan apartemen tersebut
sejalan dengan konsep pembangunan kota yang direncanakan oleh Pemerintah kota Tangerang dan
pusat.
4.

KEUNGGULAN KOMPETITIF

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan
perusahaan yang bergerak di industri sejenis, yaitu :
•
Perseroan merupakan pemilik lahan terbesar di kawasan Karawang Timur yang mengembangkan
hunian untuk program FLPP.
•
Perseroan telah berpengalaman dalam mengembangkan properti untuk kelas menegah kebawah
terutama dalam program FLPP untuk masyarakat MBR.
•
Perseroan telah memperoleh penghargaan BTN Property Award dari bank BTN sebagai salah
1 dari 3 pengembang dengan realisasi akad kredit FLPP yang terbesar Nasional pada tahun 2012,
2014 dan 2016, satu-satunya pengembang dari wilayah Karawang yang menerima penghargaan
tersebut.
•
Perseroan merupakan satu-satunya pengembang di kawasan Poris, Kota Tangerang yang
mengembangkan kawasan hunian berbasis TOD.
Berikut beberapa contoh Pengakuan dan Penghargaan yang diperoleh Perseroan :

Penghargaan BTN :
Developer with the most non
subsidized mortgage unit distribution in
Bank BTN Purwakarta 2012

Penghargaan BTN :
Developer with the most subsidized
mortgage unit distribution in Bank BTN
Purwakarta 2012

Penghargaan BTN :
Peringkat II
Kategori Pengembang KPR Subsidi Tingkat Nasional
Tahun 2014

Penghargaan BTN :
1st Winner
Developer with the most non subsidized
mortgage unit distribution in 2012

Penghargaan BTN :
Peringkat III
Kategori Pengembang KPR Subsidi Tingkat Nasional
Tahun 2016
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Penghargaan BTN :
Kontribusi Realisasi KPR/KPA
Tahun 2015

5.

Penghargaan BTN :
Juara III
Pengembang dengan Kategori Penjualan
Properti Terbanyak Tahun 2017

Penghargaan BTN :
Juara I
Pengembang dengan Izin Prinsip KPR BTN
Bersubsidi Terbanyak Tahun 2016

STRATEGI USAHA

Tujuan dari Perseroan adalah untuk menjadi salah satu pengembang properti terbaik dikelasnya. Dalam
menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi usaha sebagai berikut:
•

Berfokus dalam Pengembangan Properti di kawasan Kota Tangerang dan Kabupaten
Karawang
Saat ini Perseroan berfokus dalam mengembangkan properti di wilayah Kota Tangerang dan
Kabupaten Karawang. Perseroan akan mengembangkan lahan-lahan di wilayah tersebut dengan
konsep yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu TOD, rumah murah dan rumah FLPP. Perseroan
berusaha menegaskan posisi Perseroan sebagai pemain utama pengembangan properti di kawasan
tersebut. Perseroan merupakan pengembang dengan lahan terbesar di wilayah Karawang Timur
dengan proyek yang dikenal dengan nama CKM City. Perseroan juga satu-satunya pengembang
dengan konsep TOD di wilayah Poris, Kota Tangerang. Kedepannya, tidak menutup kemungkinan
Perseroan akan meningkatnya jumlah landbank di wilayah tersebut guna semakin memperbesar
kawasan yang akan dikembangkan Perseroan.

•

Selalu berinovasi dengan mengembangkan kawasan berkonsep TOD kepada konsumen
Kawasan yang dikembangkan oleh Perseroan yaitu mixed use project Poris 88 mengedepankan
TOD yang menghubungkan hunian dengan berbagai fasilitas transportasi publik di Kota Tangerang.
Selain TOD, Perseroan juga mengembangkan konsep One Stop Living di kawasan ini dimana
konsep ini akan memudahkan warga hunian dalam memenuhi kebutuhannya. Warga tidak perlu
lagi bepergian jauh untuk sekedar memenuhi kebutuhan rumah tangga, menggunakan fasilitas
olahraga, rumah sakit, sekolah dan fasilitas hiburan. Konsep inilah yang akan diusung oleh
Perseroan agar dapat membedakannya dengan produk properti kelas menengah lain.

•

Konsisten Menjaga kualitas Properti yang dikembangkan
Perseroan berkomitmen untuk tetap konsisten dalam menjaga kualitas properti yang dikembangkan,
terutama untuk kelas perumahan FLPP. Walaupun dikembangkan untuk kalangan MBR, Perseroan
tetap memberikan kualitas hunian dan strutkur hunian yang baik, juga dilengkapi dengan fasilitasfasilitas penunjang seperti, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas air bersih (PAM). Perseroan percaya
dengan menjaga kualitas bangunan, kedepannya Perseroan mampu membantu Pemerintah dan
masyarakat dalam menyalurkan hunian FLPP berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan
pendapatan Perseroan.

•

Mengoptimalkan Media Online Sebagai Sarana Promosi
Guna meningkatkan penjualan properti, Perseroan akan memaksimalkan penggunanan sosial
media dan media online lainnya. Penggunaan media online ini dianggap efektif dan memiliki cost
yang rendah dalam memasarkan produk Perseroan kepada pangsa pasar yang tepat.
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6.

PERSAINGAN USAHA

Wilayah Kabupaten Karawang
Perseroan merupakan pemilik lahan dan kawasan hunian program FLPP terbesar di wilayah Karawang
Timur. Walaupun terdapat banyak perumahan program FLPP di daerah ini, Perseroan tetap mampu
menjaga konsistensi untuk tetap menjadi market leader. Kawasan ini telah dihuni oleh lebih dari
14.000 kepala keluarga dengan dilengkapi fasilitas penunjang yang lengkap yaitu, pendidikan tersedia
dari level Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan SMUN dan fasilitas air bersih dari
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain itu, dalam jangka waktu yang dekat Perseroan juga akan
mengembangkan waterpark untuk memberikan sarana hiburan bagi penghuni perumahan-perumahan
yang dimiliki oleh Perseroan.
Wilayah Poris, Kota Tangerang
Perseroan merupakan salah satu pengembang terbesar di wilayah Poris, Kota Tangerang yang
berfokus dalam pengembangan hunian dengan konsep TOD. Saat ini Apartemen Tower A Poris 88
telah berdiri dan menjadi satu-satunya apartemen di wilayah Poris, Benteng Betawi. Kedepannya
dengan pengembangan kawasan Mixed use Project Poris 88 dengan konsep TOD secara keseluruhan,
Perseroan merupakan satu-satunya pengembang besar di wilayah tersebut dengan mengembangkan
kawasan “one stop living”. Kawasan ini akan dilengkapi dengan commercial area, office, hotel, rumah
sakit, retail area, apartemen, sekolah dan ruko.
7.

KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan dan prospek usaha
Perseroan, yaitu :
•
Perubahan kebijakan Pemerintah terkait penyediaan rumah murah untuk kalangan MBR khususnya
kebijakan mengenai FLPP.
•
Progres pembangunan sarana dan prasarana transportasi publik Pemda Kota Tangerang,
Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat untuk mendukung konsep TOD Apartemen
Poris 88 dan mixed use Poris 88.
•
Kondisi perekonomian domestik secara keseluruhan seperti tingkat suku bunga dan pertumbuhan
ekonomi yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membeli rumah dan apartemen.
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8.

KEGIATAN PEMASARAN

Berikut adalah proses pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan :
Strategi Pemasaran Dengan Digital Marketing

Strategi Pemasaran Perumahan FLPP
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X. EKUITAS
Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan Keuangan
Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (unaudited), serta
tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh
KAP Anwar & Rekan (Anggota dari DFK International) dan ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon,
CPA dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
(dalam Rupiah)
31 Mei
2019

Keterangan
EKUITAS
Modal saham - nilai nominal
Rp1.000.000 per saham
Modal dasar - 1.368.800 saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh 347.200 saham
Saldo laba
JUMLAH EKUITAS

31 Desember
2017

2018

347.200.000.000
57.160.237.276
404.360.237.276

347.200.000.000
52.924.364.103
400.124.364.103

2016

347.200.000.000
52.279.211.715
399.479.211.715

347.200.000.000
51.946.830.073
399.146.830.073

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 5 Agustus 2019, hingga
Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.
Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana
saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 461.538.000 (empat
ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak
21,003% (dua puluh satu koma nol nol tiga persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh
setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dengan nilai nominal Rp200,(dua ratus Rupiah) per Saham.
Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir
sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham
telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah
dikurangi asumsi biaya emisi sekitar Rp3.246.295.343,- atau 3,1971% dari nilai emisi, pada tanggal
tersebut adalah sebagai berikut:
(dalam Rupiah)
Uraian
Posisi ekuitas menurut
laporan keuangan
per tanggal 31 Mei 2019

Modal
ditempatkan
dan disetor
penuh

Tambahan modal
disetor

Selisih
restrukturisasi
entitas
sepengendali

Kepentingan
nonpengendali

Saldo laba

Total ekuitas

347.200.000.000

-

-

57.160.237.276

-

404.360.237.276

- Penawaran Umum
Perdana Saham
sebanyak 461.538.000
saham dengan harga
penawaran Rp220,- per
saham

92.307.600.000

9.230.760.000

-

-

-

101.538.360.000

- Konversi seluruh
Waran Seri I sejumlah
605.999.394 waran
menjadi 1.067.537.394
saham dengan nilai
nominal Rp200,- dan
harga pelaksanaan
Rp680,- per saham

121.199.878.800

290.879.709.120

-

-

-

412.079.587.920

Perubahan ekuitas
setelah tanggal 31 Mei
2019, jika diasumsikan:

121

(dalam Rupiah)
Uraian
- Biaya Emisi
Proforma ekuitas pada
tanggal 31 Mei 2019
setelah Penawaran
Umum
Perdana Saham
dilaksanakan

Modal
ditempatkan
dan disetor
penuh

Tambahan modal
disetor

Selisih
restrukturisasi
entitas
sepengendali

Kepentingan
nonpengendali

Saldo laba

Total ekuitas

-

(3.246.295.343)

-

-

-

(3.246.295.343)

560.707.478.800

296.864.173.777

(7.389.486.874)

57.160.237.276

13.802.594.412

921.144.997.391
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XI.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang
sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum
berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh
Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan
menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian
dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya
tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen
interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian
dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.
Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan
merencanakan untuk membagikan dividen kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang
saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan
dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan
tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan
Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan seterusnya, Perseroan
merencanakan akan membagikan dividen kas atau dalam bentuk tunai sebanyak-banyaknya:
Dividen *)
10%
15%
20%
25%
35%
*) % dividen dari laba bersih setelah pajak

Laba Bersih setelah Pajak
< Rp 10.000.000.000,Rp 10.000.000.000,- s/d Rp 15.000.000.000,Rp 15.000.000.000,- s/d Rp 20.000.000.000,Rp 20.000.000.000,- s/d Rp 30.000.000.000,> Rp 30.000.000.000,-

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.
Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada negative covenant yang dapat menghambat
Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.
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XII. PERPAJAKAN
1.

PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaan Pajak Penghasilan
atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:
1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan
saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi
penjualan 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 Final sebesar 0,50% dari nilai
saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3) Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik
saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan
di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban
perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,50% tersebut, perhitungan
Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak
Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36
tahun 2008.
2.

PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun
2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan
Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha
Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah
ini terpenuhi:
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%
dari jumlah modal yang disetor.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009
tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun
Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham
pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak
Penghasilan.
Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi
Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak
memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun
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2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal
23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang
No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib
Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau
sebesar 30% dari penerimaan brutonya.
Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang
dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang
lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari
suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan
Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda,
sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.
Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar
Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non
Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:
1) Form-DGT 1 atau;
2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui
kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang
diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN
yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra
tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
a. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
b. Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
c. Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan
Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
d. Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
e. Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor
pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan
sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.
Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010
tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik
yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.
3.

KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Tahun 2018 pada tanggal 29 April 2019 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai
dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya
Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.
CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM 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 PERDANA
SAHAM INI.
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XIII. PENJAMINAN EMISI EFEK
1.

KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan
Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersamasama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang
Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan
kesanggupan penuh (full commitment) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan
yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 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 Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi Saham Perseroan telah
sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7.
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas
Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.
Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:
Penjamin Emisi

Jumlah Saham

Nilai (Rupiah)

%

461.538.000

101.538.360.000

100,00

461.538.000

101.538.360.000

100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek
1. PT Sinarmas Sekuritas
Total

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan
Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1
angka 1 UUPM.
2.

PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin
Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar 220,- juga mempertimbangkan hasil bookbuilding
yang telah dilakukan pada tanggal 3 - 5 September 2019 dengan kisaran harga penawaran Rp200,sampai dengan Rp220,-, oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan
kepada investor dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti:
1. Kondisi pasar pada saat bookbulding dilakukan;
2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta
keterangan mengenai industri properti di Indonesia;
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau
maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian
untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.
Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga
saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan
akan terus berkembang secara aktif di BEI.

126

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR
MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum
Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:
1.

Akuntan Publik :

KAP Anwar & Rekan (Anggota dari DFK International)
Permata Kuningan Building lantai 5
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Jakarta 12980
Tel : +62 21 8378 0750
Nama
: Soaduon Tampubolon, CPA
No. STTD
: STTD.AP.0-017/PM.223/2019
Tanggal STTD
: 25 Februari 2019
Asosiasi
: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
No. Keanggotaan Asosiasi
: No. 2078
Pedoman Kerja
: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No. s13/POJK.03/2017 tentang penggunaan
Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan
Jasa Keuangan Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik
berdasarkan Surat Perikatan No. AR/P/186/19 tanggal 17 Mei
2019, No. AR/P/211/19 tanggal 18 Juni 2019, No. AR/P/212/19
tanggal 18 Juni 2019, No.AR/P/187/19 tanggal 17 Mei 2019,
No.AR/P/214/19 tanggal 18 Juni 2019, No. AR/P/213/19 tanggal
18 Juni 2019.
Surat Penunjukan Dari Perseroan : No. 119/DIR-NA/VII/2019
Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk
melaksanakan audit berdasarkan standard auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia. Standard tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit
agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material.
Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang
mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian
atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta
penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung
jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit.
2.

Konsultan Hukum :

Nama
No. STTD
Tanggal STTD
Asosiasi
No. Keanggotaan Asosiasi

:
:
:
:
:

William Soerjonegoro & Partners
Office 8, 19th Floor SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12910, Indonesia
Tel : +62 21 29333133
Anita Saridewi Putra, S.H.
7/PM.22/2018
15 Februari 2018
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
No. 201225
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Pedoman Kerja

:

Surat Penunjukan Dari Perseroan :

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal,
Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar
Modal No. 02/HKHPM/VIII/2018 Tentang Standar Profesi
Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal tanggal 8 Agustus
2018.
No. 123/DIR-NA/VII/2019

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah
melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi
hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana
disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat
dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang
diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus
sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah
sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip
keterbukaan.
3.

Penilai Publik :

Nama
No. STTD
Tanggal STTD
Asosiasi
No. Keanggotaan Asosiasi
Pedoman Kerja
Surat Penunjukan Dari Perseroan

:
:
:
:
:
:
:

KJPP Ihot Dollar & Raymond
Graha ROI Formula Lt. 3 Suite 302
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 22
Jakarta 12240
Tel : +62 21 7245677
Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI dan Anis Rahayu, ST, MAPPI
STTD.PB-22/PM.2/2018 dan STTD.PP-43/PM.2/2018
6 Juli 2018 dan 6 Juli 2018
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia
No. 06-S-01969 dan No. 95-S-00611
Standar Penilaian Indonesia (SPI) dan Peraturan OJK
No. 121/DIR-NA/VII/2019

Fungsi utama Penilai Publik dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah untuk
melakukan pemeriksaan fisik secara langsung di masing-masing lokasi, penelitian, penganalisaan data
untuk menentukan nilai pasar dari aset tetap yang dimiliki Perseroan.
4. Notaris :

Nama
No. STTD
Tanggal STTD
Asosiasi
No. Keanggotaan Asosiasi
Pedoman Kerja

:
:
:
:
:
:

Surat Penunjukan Dari Perseroan :

Kantor Notaris & PPAT Recky Francky Limpele, S.H.
Delta Building Blok A/16, Jalan Suryopranoto 1-9
Jakarta Pusat 10160
Tel : +62 21 3800269, 3801685
Recky Francky Limpele, S.H.
STTD.N-167/PM.223/2019
7 Januari 2019
Ikatan Notaris Indonesia (INI)
5264 2312 0034 6816
Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 dan
Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
No.120/DIR-NA/VII/2019

Tugas utama dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan
membuatkan akta-akta Berita Acara RUPS Perseroan dan Perjanjian-Perjanjian sehubungan dengan
Penawaran Umum, sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.
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5.

Biro Administrasi Efek :

No. Izin Usaha
Tanggal Izin Usaha
Asosiasi
No. Keanggotaan Asosiasi
Surat Penunjukan Dari Perseroan

:
:
:
:
:

PT Sinartama Gunita
Sinarmas Land Plaza Tower I, Lantai 9
JL. MH. Thamrin No. 51
Jakarta 10350, Indonesia
Telp. +62 21 392 2332
Faks. +62 21 392 3003
Kep-82/PM/1991
30 September 1991
Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
ABI/IX/2008-007
No.137/DIR-NA/VII/2019

Bertanggung jawab atas penerimaan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham
(DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen
sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan pembelian saham dan telah mendapat persetujuan dari
Penjamin Pelaksana 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 Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan
pembelian 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 saham dengan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Manajer Penjatahan, mencetak
Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung
jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran
Umum Perdana Saham sesuai dengan peraturan yang berlaku.
PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN DENGAN TEGAS TIDAK
MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK
LANGSUNG DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

129

XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR
DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT
PEMEGANG SAHAM
Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana
termaktub dalam Akta No. 2.543 tanggal 27 Juni 2019. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai
dengan Peraturan OJK No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, serta
UUPT.
I.

Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan
Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 (dua ribu lima belas) tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia beserta Lampirannya (selanjutnya disebut “KBLI”) adalah sebagai berikut:
Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah :
1. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa
Melakukan kegiatan usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang
dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan tempat tinggal dan bangunan
bukan tempat tinggal (seperti tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan
dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk
digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah,
pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut),
pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan
tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah-pindah, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya,
sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 68110.
2. Konstruksi gedung tempat tinggal
Melakukan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah
tempat tinggal, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal
yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan
renovasi gedung tempat tinggal, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub
dalam Lampiran KBLI nomor 41011.
3. Konstruksi Gedung Perkantoran
Melakukan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor
dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh
perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung
perkantoran, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam Lampiran
KBLI nomor 41012.
4. Konstruksi Gedung Perbelanjaan
Melakukan kegiatan usaha pembangunan gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba,
toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan
real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan, satu
dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana termaktub dalam Lampiran KBLI nomor 41014.
5. Aktivitas perusahaan holding
Melakukan usaha yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu
perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya
adalah kepemilikan kelompok tersebut, satu dan lain dalam arti kata seluas-luasnya, sebagaimana
tercantum dalam KBLI nomor 64200.
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Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, maka
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :
1.

2.
3.

Mendirikan dan/atau menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang Jasa,
antara lain:
a. Jasa perencanaan, pembangunan, pembuatan, pengelolaan serta pemeliharaan sarana dan
prasarana perumahan (real estate), rumah susun (apartemen), kondominium, perkantoran,
hotel, pertokoan, pusat niaga, pusat perbelanjaan, pergudangan, kawasan industri, tempat
rekreasi dan kawasan wisata beserta fasilitas-fasilitasnya, termasuk diantaranya penyediaan
fasilitas-fasilitas pusat olah raga, lapangan golf, restoran, tempat rekreasi, obyek wisata, rumah
sakit dan pelayanan kesehatan;
b. Jasa pemasaran baik untuk penyewaan dan/atau jual beli tanah dan/atau bangunan, satuan
unit ruang dan properti lainnya beserta fasilitas-fasilitasnya.
c. Jasa penyewaan dan/atau jual beli tanah dan/atau bangunan, satuan unit ruang dan properti
lainnya beserta fasilitas-fasilitasnya.
d. Jasa konsultasi dan administrasi perencanaan, pembuatan, pemeliharaan bidang manajemen,
operasi pengelolaan dan pemeliharaan kawasan properti, beserta sarana dan fisik infrastruktur
prasarana suatu perumahan dan kawasan permukiman;
e. Mengusahakan izin lisensi penggunaan dan penarikan royalti atas penggunaan suatu logo
dan/atau merek.
f. Mendirikan dan/atau menjalankan perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha di bidang jasa,
yang meliputi jasa-jasa lainnya, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak;
g. Melakukan usaha baik secara langsung maupun melalui kerjasama operasi, penyertaan
(investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal sehubungan dengan kegiatan usaha
perseroan dengan atau dalam perusahaan lain.
Melakukan penyertaan pada perusahaan-perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang
berhubungan dan/atau tidak berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
Mendirikan dan/atau menjalankan segala kegiatan dan usaha untuk mencapai dan yang selaras
dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat di muka dan menjalankan usaha-usahanya
tersebut baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan orang atau badan lain
dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan dan dengan tidak mengurangi peraturan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang berlaku.

II.

Ketentuan Mengenai Perubahan Modal

1.

Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.388.800.000.000,00 (satu triliun tiga ratus delapan puluh
delapan miliar delapan ratus juta Rupiah) terbagi atas 6.944.000.000 (enam miliar sembilan ratus
empat puluh empat juta) saham, masing masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 200,00 (dua
ratus Rupiah).
Dari Modal Dasar tersebut Ditempatkan dan Disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen) atau
sejumlah 1.736.000.000 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta) saham atau dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 347.200.000.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus
juta Rupiah) disetor oleh para pemegang saham yang mengambil bagian saham.
Saham-saham yang masih dalam portepel akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal
Perseroan pada waktu dan dengan cara, harga dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dengan mengindahkan ketentuan Anggaran
Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, asal saja pengeluaran itu tidak
dengan harga di bawah pari.
Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada
saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK
dan tidak dijaminkan dengan cara apapun juga;
c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 24 Anggaran
Dasar ini;

2.

3.

4.
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d.
e.

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; dan
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 unsure modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan
terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian.

Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
1. Efek Bersifat Ekuitas adalah :
a. Saham;
b. Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau
c. Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham; dari Perseroan selaku penerbit.
2. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas dapat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut :
a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek bersifat ekuitas yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam daftar pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang
saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek
bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah yang sebanding dengan jumlah
saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham
masing-masing pada tanggal tersebut.
b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham :
1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham,
yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh
RUPS; dan/atau
4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan
penambahan modal tanpa HMETD.
c. 1) HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan:
a) catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham Perusahaan Terbuka atau Biro
Administrasi Efek;
b) sertifikat HMETD yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka untuk pemegang saham
yang terdaftar pada tanggal tertentu;
c) kupon HMETD yang dapat dilepas dari surat saham; atau
d) konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.
2) Dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan
memenuhi ketentuan- sebagai berikut:
a) telah memperoleh persetujuan RUPS;
b) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada
Otoritas Jasa Keuangan; dan
c) Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah menjadi efektif.
3) Perseroan melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada
pemegang saham mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal
dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan
dengan pengumuman RUPS dengan memenuhi Prinsip Keterbukaan yang paling sedikit
memuat :
a) jumlah maksimal rencana pengeluaran saham dengan memberikan HMETD termasuk
Efek yang menyertainya;
b) perkiraan periode pelaksanaan penambahan modal apabila sudah dapat ditentukan;
c) analisis mengenai pengaruh penambahan modal terhadap kondisi keuangan dan
pemegang saham;
d) perkiraan secara garis besar penggunaan dana; dan
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e)

d.

e.

f.

g.

informasi mengenai penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang termasuk
informasi mengenai hasil penilaian (jika ada).
Pengumuman sebagaimana dimaksud diatas dilakukan paling sedikit melalui :
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau
Situs Web Bursa Efek; dan
b) Situs Web Perusahaan Terbuka.
c) Bukti Pengumuman disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
4) Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD
kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan di
sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan
Pendaftaran.
5) Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai
berikut :
a) atas dasar lewatnya waktu, yakni:
i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima
Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap; atau
ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan
Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
b) atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
6) Dalam hal saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang mendasari HMETD tercatat
di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib mencatatkan HMETD tersebut di Bursa Efek
yang sama.
7) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan tetap memperhatikan dan
mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.
Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang
HMETD harus dialokasikan kepada semua Pemegang Saham yang memesan tambahan
Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan
melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh
masing-masing Pemegang Saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas;
Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh Pemegang
Saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga,
Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai
pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan
oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut.
Penambahan modal disetor menjadi Efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Penambahan Modal Dasar Perseroan
1. 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.
2. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dapat dilakukan sepanjang :
a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh
lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam)
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3.

bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud
huruf b ayat ini;
d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini tidak
terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya,
sehingga paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus telah ditempatkan
dan disetor penuh yang harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah, dalam jangka
waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam huruf c ayat -ini tidak terpenuhi;
e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, termasuk juga persetujuan untuk
mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini.
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 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut

III. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
1.
2.
3.
4.

5.

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut “RUPS” adalah terdiri atas:
a. RUPS Tahunan.
b. UPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
RUPS Tahunan wajib diselenggarakan setiap tahun, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah
tahun buku Perseroan berakhir.
Dalam RUPS Tahunan :
a. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris
yang memuat sekurang kurangnya:
1) laporan keuangan yang terdiri atas sekurang kurangnya neraca akhir tahun buku yang
baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari
tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta
catatan atas laporan keuangan tersebut;
2) laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3) laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (apabila disyaratkan oleh
peraturan perundang undangan yang berlaku);
4) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha
Perseroan;
5) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau;
6) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7) gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau;
b. ditetapkan penggunaan laba, berdasarkan usul Direksi, jika Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif;
c. dilakukan pengangkatan akuntan publik yang
d. terdaftar di OJK serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain pengangkatan
akuntan publik tersebut;
e. apabila perlu dilakukan perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
f. apabila perlu ditetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau
honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris;
g. dapat diputuskan hal hal lain yang diajukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar,
UUPT dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.
Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
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6.

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan
Perseroan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang
dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku dan
Anggaran Dasar.

PENYELENGGARAAN RUPS
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

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, dapat meminta agar diselenggarakan
RUPS.
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direksi
dengan surat tercatat disertai alasannya.
Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 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.
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 ayat (1) diterima Direksi.
Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan
Komisaris.
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 ayat (5) diterima Dewan Komisaris.
Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris wajib
mengumumkan :
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
pada Pasal (1); dan
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat
15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6).
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui :
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
b. situs web Bursa Efek; dan
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa
asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan
yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimanadimaksud pada ayat (10), informasi yang
digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.
Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a beserta salinan surat permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada OJK paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengajukan permintaan
diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat (13) wajib :
a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar
ini.
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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 ketentuan Anggaran
Dasar ini;
c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang
d. 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 ayat (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.
IV. DIREKSI
1.
2.
3.
4.
5.

Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan
penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
6. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan
pada saat diangkat dan selama menjabat :
a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
b. cakap melakukan perbuatan hukum;
c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat;
1) tidak pernah dinyatakan pailit;
2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 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 menyelenggarakan RUPS tahunan;
b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan
dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam surat pernyataan dan
disampaikan kepada Perseroan.
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diteliti dan didokumentasikan oleh
Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat(6) sampai dengan ayat (8).
10. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai :
a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
dan/atau
c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana
yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
11. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
bertentangan -dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
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12. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai
rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan
yang mengatur lebih ketat.
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi
nominasi.
14. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.
15. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat
(14), anggota Direksi yang bersangkutan akan menyampaikan permohonan pengunduran diri
kepada Perseroan.
16. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri
anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari
setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
17. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah :
a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (15);
dan
b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (16).
18. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud
ayat 16 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi
menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
19. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi
menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan
oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal
jumlah anggota Direksi.
20. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya.
21. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diberitahukan secara tertulis
kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
22. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (20), Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan
keputusan pemberhentian sementara tersebut.
23. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
24. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (23)
atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada ayat (20) menjadi batal.
25. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) anggota Direksi yang bersangkutan diberi
kesempatan- untuk membela diri.
26. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (20) tidak
berwenang:
a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; dan
b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.
27. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (26) berlaku sejak keputusan
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (22); atau
b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (23).
28. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada
OJK mengenai :
a. keputusan pemberhentian sementara; dan
b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (22) atau informasi mengenai
batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya
RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (24), paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
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29. Seorang anggota Direksi yang diangkat untuk mengisi posisi anggota Direksi yang lowong atau
sebagai tambahan dari anggota Direksi yang ada, diangkat untuk jangka waktu yang merupakan
sisa masa jabatan- anggota Direksi lain yang masih menjabat.
30. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika :
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 14 Pasal ini;
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
c. meninggal dunia;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
V.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1.

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar ini.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite.
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi melakukan evaluasi
terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
7. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) apabila dapat membuktikan :
a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
8. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai
dengan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan
yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini.
9. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan- tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk :
a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang
Perseroan di Bank);
a. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik didalam maupun diluar
negeri;
b. harus dengan persetujuan tertulis atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh
Dewan Komisaris.
10. a. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi bersamasama anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan
11. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
dan
b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan
kepentingan Perseroan.
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12. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), yang berhak mewakili
Perseroan adalah :
a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau
c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
VI. RAPAT DIREKSI
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas
dari seluruh anggota Direksi.
Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas
nama Direksi menurut ketentuan anggaran dasar ini.
Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat kegiatan usaha Perseroan
atau ditempat tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatat. Apabila semua
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat
Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya
berdasarkan surat kuasa.
Direksi mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam
4 (empat) bulan.
Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) wajib
diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (10) untuk tahun
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), bahan rapat disampaikan
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (12), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum
rapat diselenggarakan.
Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan
musyawarah mufakat.
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15),
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat Direksi yang akan
menentukan.
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali
ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap
tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
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19. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
20. Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani
oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
21. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20), yang bersangkutan dapat
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
22. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (19) dan ayat (20) wajib didokumentasikan oleh
Perseroan.
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan
ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
persetujuan tersebut.
24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
VII. DEWAN KOMISARIS
1.
2.

Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di
antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah
Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan
Komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama.
5. 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai
dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.
6. Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) mutatis mutandis berlaku
bagi anggota Dewan Komisaris.
7. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Komisaris Independen harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk
merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut
dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris
Independen Perseroan pada periode berikutnya;
b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroantersebut;
c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota
Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan
dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.
8. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus dipenuhi anggota Dewan
Komisaris selama menjabat.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) sampai dengan ayat (8).
10. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sampai dengan ayat (8) mutatis mutandis berlaku bagi anggota
Dewan Komisaris.
11. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :
a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten- atau Perusahaan Publik lain; dan
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris
paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
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13. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima)
komite di- Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai
anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
14. Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (13) hanya dapat
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
15. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai
rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan
yang mengatur lebih ketat.
16. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat
kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya
tetap independen kepada RUPS.
17. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (16)
diungkapkan dalam laporan tahunan.
18. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang
bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa
jabatan Komite Audit berikutnya.
19. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (13) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan
Komisaris.
20. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (14) sampai dengan ayat (17) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris.
21. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal
ini.
22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (20) Pasal ini; atau
b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
c. meninggal dunia; atau
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
VIII. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
1.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan
terhadap kebijakan- pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan
maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar
Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan
dan anggaran dasar ini.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite
lainnya.
5. Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas
dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.
6. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6)
dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan
alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk
jangka waktu tertentu.
9. Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar ini atau
keputusan RUPS.
10. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
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11. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang
ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
IX. RAPAT DEWAN KOMISARIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri
mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris.
Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat)
bulan.
Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (12) sampai dengan ayat (14) mutatis mutandis berlaku bagi rapat
Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat.
Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (19) sampai dengan ayat (22) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.
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XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM
1. Pemesanan Pembelian Saham
Pemesanan pembelian saham harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam Prospektus ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) asli. Para
pemesan saham diwajibkan untuk menyampaikan FPPS asli yang dapat diperoleh dari para Penjamin
Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII Prospektus ini. FPPS dibuat dalam 5 (lima) rangkap.
Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas
tidak akan dilayani.
Setiap pemesan saham harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang
telah menjadi pemegang rekening di KSEI.
2. Pemesan Yang Berhak
Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah Perorangan dan/atau
lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan No. IX.A.7
tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam
Penawaran Umum.
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 akan ditandatangani antara Perseroan
dengan KSEI.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku
ketentuan sebagai berikut:
a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk
Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang
diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan
dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada tanggal 24 September 2019 setelah
menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.
b. Sebelum saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan
di Bursa Efek, Pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk Formulir
Konfirmasi Penjatahan dan setelah saham-saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek maka sebagai
tanda bukti kepemilikan adalah Konfirmasi Tertulis dari KSEI atau Perusahaan Efek/Bank Kustodian
yang mengelola efek untuk kepentingan pemegang saham.
c. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan saham wajib menunjuk Perusahaan Efek dan
Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan
saham-saham yang didistribusikan oleh Perseroan.
d. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham 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/Bank Kustodian yang telah ditunjuk.
e. Penarikan tersebut dilakukan oleh Perusahaan Efek/Bank Kustodian melalui C-Best atas permintaan
investor.
f. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Sertifikat Jumbo
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas
nama pemegang saham sesuai dengan permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang
mengelola saham.
g. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindah bukuan saham antar Rekening Efek di
KSEI.

143

h.

i.
j.
k.

Untuk saham-saham dalam Penitipan Kolektif, maka hak-hak yang melekat pada saham seperti
dividen tunai, dividen saham, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan sebagainya akan
didistribusikan melalui KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening di KSEI.
Selanjutnya pemegang rekening akan mendistribusikan hak tersebut kepada Pemegang saham
yang menjadi nasabahnya.
Hak untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham
atau kuasanya.
Selanjutnya saham-saham Perseroan yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek adalah hanya
saham-saham yang telah disimpan dalam Penitipan Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau
diblokir.
Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan surat kolektif
sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di bursa. Informasi lebih lanjut
mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi 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 dimulai pada pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB, yang mana
jam kerja ini merupakan jam kerja yang berlaku pada kantor para Penjamin Pelaksana Efek atau para
Penjamin Emisi Efek dimana FPPS diperoleh.
Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) formulir, diajukan oleh pemesan yang bersangkutan
(tidak dapat diwakilkan) dengan membawa tanda jati diri asli (KTP/Paspor bagi perorangan, dan
Anggaran Dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan
pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi
paspor yang masih berlaku, wajib mencantumkan pada FPPS nama dan alamat di luar negeri/domisili
hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas, serta melakukan pembayaran sesuai dengan
jumlah pesanan.
Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan
pembelian saham apabila formulir tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan
pembelian saham tidak terpenuhi.
6. Masa Penawaran Umum Perdana Saham
Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan dilaksanakan pada tanggal 17 – 18 September 2019
mulai pukul 10:00 WIB sampai dengan pukul 15:00 WIB.
7. Tanggal Penjatahan
Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek menetapkan penjatahan saham untuk
setiap Pemesan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 20 September 2019.
8. Syarat-Syarat Pembayaran
Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek, pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata
uang Rupiah dan dibayarkan oleh pemesan yang bersangkutan (tidak dapat diwakilkan) dengan
membawa jati diri asli dan FPPS yang sudah diisi lengkap dan benar pada Penjamin Pelaksana Emisi
Efek pada waktu FPPS diajukan dan semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin
Pelaksana Emisi Efek pada:
PT BANK SINARMAS TBK.
Cabang KFO Thamrin, Jakarta
Atas Nama: SINARMAS IPO ALMAZIA
No. Rek : 0047676727
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). Seluruh pembayaran harus diterima (in good funds) secara efektif pada tanggal
18 September 2019. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal tersebut diatas maka FPPS yang
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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 tanggungan
Pemesan. Semua cek dan wesel berkaitan segera dicairkan setelah diterima. Bilamana pada saat
pencairan cek atau wesel bank ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan
otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran pemesanan pembelian saham secara khusus, pembayaran
dilakukan langsung kepada Perseroan. Untuk pembayaran yang dilakukan melalui transfer rekening dari
bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan
dan menyebutkan No. FPPS/DPPS-nya.
9. Bukti Tanda Terima
Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS, akan menyerahkan kembali kepada pemesan,
tembusan dari FPPS lembar ke 5 (lima) dari FPPS atau 1 (satu) lembar fotokopi dari FPPS yang telah
ditandatangani (tanda tangan asli) sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti
Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan
dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang
dan/atau penerimaan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas pemesanan pembelian saham. Bagi
pemesan saham secara khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan
langsung oleh Perseroan.
10. Penjatahan Saham
Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT Sinarmas
Sekuritas, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7. Manajer Penjatahan
dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti
dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Efek
telah mengajukan permohonan penjatahan menggunakan Metode Penjatahan Lain khusus untuk
PenjatahanTerpusat dan telah mendapatkan persetujuan dari OJK dengan surat No. S-858/PM.22/2019
tanggal 22 Agustus 2019.
i.

Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)
Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, Penjatahan Pasti dibatasi sampai dengan jumlah
maksimum 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.
Dalam hal Penjatahan terhadap suatu Penawaran Umum dilaksanakan dengan menggunakan
sistem Penjatahan Pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi
persyaratan-persyaratan berikut:
a. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan
mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase
penjatahan pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
b. Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada poin i huruf a termasuk pula jatah bagi
pegawai Perseroan yang melakukan pemesenan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan
jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam
Penawaran Umum Perdana Saham; dan
c. Penjatahan pasti dilarang kepada:
1) Direktur, Komisaris, pegawai atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau
lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjaminan Emisi Efek
sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
2) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
3) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam poin i huruf c angka 1) dan angka 2),
yang bukan merupakan pihak yang melakukan pesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

ii.

Penjatahan Terpusat (Pooling)
Penjatahan terpusat dibatasi sampai dengan dengan jumlah maksimum 1% (satu persen) dari
jumlah saham yang ditawarkan. Jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang
ditawarkan, setelah memenuhi ketentuan mengenai penjatahan pasti maka Penjamin Pelaksana
Emisi Efek sebagai Manajer Penjatahan harus melaksanakan prosedur penjatahan sebagai berikut:
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a.

b.

iii.

Dalam hal setelah mengecualikan pemesan Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 10
huruf i huruf c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah
yang dipesan, maka:
1) Pemesan yang tidak dikecualikan akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan;
dan
2) Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya
dan masih terdapat sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada para
pemesan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf i huruf c menurut jumlah yang
dipesan oleh para pemesan.
Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud angka 10 huruf i huruf c
dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan
bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1) 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 saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud
adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham
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.

Metode Penjatahan Lain
Jika setelah mengecualikan pemesan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin i huruf
c dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan
bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu, harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh 10 (sepuluh) sampai dengan
50 (lima puluh) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan
yang tersedia. Jumlah saham yang termaksud dalam satuan perdagangan dimaksud adalah
satuan perdagangan penuh terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek dimana saham tersebut
akan tercatat.
b. Apabila terdapat saham yang tersisa maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada
pemesan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut
jumlah yang dipesan oleh pemesan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum
Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perseroan No. 1.249 tanggal
11 Juli 2019 serta perubahannya, setelah diterimanya Pernyataan Efektif dari OJK sampai dengan
hari terakhir Masa Penawaran Umum, Perseroan mempunyai hak untuk membatalkan atau menunda
Penawaran Umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi
Efek, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara
Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
a.

Penawaran Umum dapat dibatalkan atau ditunda sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku,
oleh Perseroan dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada OJK dan pihak lain yang
berwenang mengenai ditundanya Penawaran Umum, apabila:
1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan
terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
2) Indeks harga saham gabungan di Bursa turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama
3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan
yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir Nomor: IX.A.2-11 lampiran 11.
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b.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana
dimasuk dalam poin a angka (2), 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%;
2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali
sebagaimana dimaksud dalam poin a angka (2), maka Perseroan dapat melakukan kembali
penundaan masa Penawaran Umum;
3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum
dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah
masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu)
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat
1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban
mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa
lainnya;
4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b angka (3)
kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
5) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan
Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah
dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan
paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pengembalian Uang Pemesanan
Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian, atau dalam hal terjadinya
pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh
para Penjamin Emisi Efek ditempat mana FPPS yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang
tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau
tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham.
Pengembalian uang tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas
nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek, bilyet giro atau surat
pengembalian yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi
Efek dimana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham dan
bukti tanda jati diri.
Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan
dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam
melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan, wajib membayar denda kepada para
pemesan yang bersangkutan sebesar suku bunga yang berlaku untuk deposito Rupiah 1 (satu) bulan
pada Bank Sinarmas yang dihitung secara pro rata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan
1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga
puluh) Hari Kalender.
13. Penyerahan Formulir Konfirmasi Atas Pemesanan Pembelian Saham
Distribusi saham ke dalam rekening efek tempat FPPS yang bersangkutan diajukan akan dilaksanakan
selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Formulir Konfirmasi
Penjatahan atas distribusi saham tersebut dapat diambil dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima
Pemesanan Pembelian Saham.
14. Lain-lain
Penjamin Pelaksana emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak pemesanan
pembelian saham secara keseluruhan atau sebagian. Apabila menurut penilaian masing-masing
Penjamin Emisi Efek terdapat pemesanan ganda baik yang dilakukan langsung maupun tidak langsung
oleh pemesan yang sama, maka Penjamin Emisi Efek wajib membatalkan pesanan tersebut.
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Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan pihak terafiliasi dilarang untuk membeli atau memiliki saham untuk
rekening sendiri apabila terjadi kelebihan permintaan beli. Pihak-pihak terafiliasi hanya diperkenankan
untuk membeli dan memiliki saham apabila terdapat sisa saham yang tidak dipesan oleh pihak yang
terafiliasi baik asing maupun nasional. Tata cara pengalokasian dilakukan secara proporsional. Semua
pihak dilarang mengalihkan saham sebelum saham-saham dicatatkan di Bursa.
Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi
Efek atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual efek yang telah dibeli atau akan dibelinya
berdasarkan Kontrak Penjaminan Emisi Efek, kecuali melalui Bursa Efek jika telah diungkapkan dalam
Prospektus bahwa efek tersebut akan dicatatkan di Bursa Efek.
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XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN
FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM
Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada Masa Penawaran
Umum pada tanggal 17 – 18 September 2019 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin
Emisi Efek di bawah ini:
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK:
PT Sinarmas Sekuritas
Sinar Mas Land Plaza Tower III, Lantai 5
Jl. MH Thamrin No. 51
Jakarta 10350
Tel. (021) 392 5550
Fax. (021) 392 2269
Website: www.sinarmassekuritas.co.id
GERAI PENAWARAN UMUM SELAMA MASA PENAWARAN UMUM:
Plaza Simas Lantai 9
Jl. K. H. Fachrudin No. 18
Jakarta Pusat 10250
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai Perseroan sehubungan dengan
Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang telah disusun oleh Kantor Hukum William Soerjonegoro &
Partners selaku Konsultan Hukum Perseroan.
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XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Berikut merupakan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun berakhir tanggal 31 Mei 2019 dan
2018 (unaudited), serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
yang telah diaudit oleh KAP Anwar & Rekan (Anggota dari DFK International) dan ditandatangani oleh
Soaduon Tampubolon, CPA dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
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The original financial statements included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan /
ASET
ASET LANCAR
Kas dan bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang pihak berelasi
Persediaan
Aset real estat
Bangunan dalam
penyelesaian apartemen
Apartemen
Pajak dibayar dimuka
Uang muka
pembelian aset
Beban emisi saham
ditangguhkan

Notes

2e,2f,4,
25,26
2f, 5,
25,26
2f, 6,
25,26
2f,24,
25,26
2g,7

2t

Total Aset Lancar
ASET TIDAK LANCAR
Tanah yang belum
dikembangkan

31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31
2018

May 31, 2019

2017

2016

ASSETS
CURRENT ASSETS

3.792.444.250

6.172.149.320

8.981.807.454

53.207.211.613

Cash on hand and banks

19.491.437.717

21.557.013.783

22.372.331.786

20.387.936.591

Trade receivables

130.557.415

224.664.940

1.685.002.400

1.688.753.000

Other receivables

-

-

1.029.350.818

6.061.982.796

103.311.016.150

26.139.073.294

30.576.937.003

38.487.907.724

Due from related parties
Inventories
Real estate assets
Building in
progress apartment
Apartment
Prepaid taxes
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PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

64.687.871.369
2.000.000

63.560.612.469
2.000.000

66.383.722.254
3.040.633.768

33.397.276.320
81.856.157

160.492.189

38.499.090

-

25.295.268

6.518.834.000

-

-

-

Advance payment for
purchase of assets
Share issuance costs are
deferred

198.094.653.090

117.694.012.896

134.069.785.483

153.338.219.469

Total Current Assets
NON-CURRENT ASSETS

356.438.281.763
713.717.557

350.295.300.385
746.675.294

Total Aset
Tidak Lancar

276.813.469.124

357.151.999.320

351.041.975.679

345.467.667.002

Total Non-current
Assets

TOTAL ASET

474.908.122.214

474.846.012.216

485.111.761.162

498.805.886.471

TOTAL ASSETS

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

185

344.763.102.567
704.564.435

Undeveloped
land
Fixed assets - net

276.204.272.678
609.196.446

Aset tetap - neto

2g,2i,8
2j,9

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an
integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan /
Notes

PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31
2018

May 31, 2019

2017

2016

LIABILITAS DAN
EKUITAS

LIABILITIES AND
EQUITY

LIABILITAS JANGKA
PENDEK
Utang bank jangka pendek
Utang usaha
Liabilitas lancar
keuangan lainnya
Utang pihak
berelasi
Utang pajak
Beban akrual
Uang muka penjualan
Liabilitas jangka panjang
jatuh tempo dalam waktu
satu tahun
Utang bank jangka
panjang
Utang pembiayaan
konsumen

CURRENT
LIABILITIES
-

-

-

20.000.000.000

1.597.772.168

2.885.047.481

2.341.106.431

8.936.498.568

2f,11,
25,26

8.749.536.901

9.385.957.580

10.240.144.005

4.462.105.848

Trade payables
Current financial
liabilities

15.778.597.193
2.898.198.245

13.458.507.434
2.335.520.068

2.061.073.121
1.953.824.935

12.706.215.760
2.772.310.075

Due to related
parties
Tax payables

6.523.049.078
685.274.497

4.215.078
2.265.267.577

4.340.078
2.099.589.536

6.815.078
11.469.043.651

Accrued expenses
Sales advance

2f,24,
25,26
12b
2f,13,
25,26
14

2f,15,
25,26

6.075.000.000

24.000.000.000

32.000.000.000

2.000.000.000

2f,16,
25,26

102.951.974

107.844.263

98.839.936

81.100.372

Current maturities
of long-term
liabilities
Long-term
bank loan
Consumer
financing
payable

42.410.380.056

54.442.359.481

50.798.918.042

62.434.089.352

Total Current
Liabilities

Total Liabilitas Jangka
Pendek
LIABILITAS JANGKA
PANJANG
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian
yang jatuh tempo dalam
waktu satu tahun:

Short-term bank
loan

2f
2f,10,
25,26

NON-CURRENT
LIABILITIES
Long-term
liabilities net of
current
maturities:

2f,15,
25,26

26.792.428.574

14.813.857.144

30.000.000.000

33.623.900.000

2f,16,
25,26

4.770.000

43.668.420

151.512.683

222.547.619

2m,17

1.340.306.308

5.421.763.068

4.682.118.722

3.378.519.427

Total Liabilitas
Jangka Panjang

28.137.504.882

20.279.288.632

34.833.631.405

37.224.967.046

Total Non-current
Liabilities

TOTAL LIABILITAS

70.547.884.938

74.721.648.113

85.632.549.447

99.659.056.398

TOTAL LIABILITIES

Utang bank jangka
panjang
Utang
pembiayaan
konsumen
Liabilitas
imbalan pascakerja

EKUITAS
Modal saham - nilai
nominal Rp 1.000.000
per
saham
Modal dasar 1.368.800 saham
Modal ditempatkan dan
disetor penuh 347.200 saham
Pengukuran kembali atas
liabilitas imbalan
pascakerja
Saldo laba

Long-term bank
loan
Consumer
financing
payable
Post-employment
benefit
obligation

EQUITY

18

Share capital Rp 1,000,000
par value per
share
Authorized 1,368,800
shares
Issued and
fully paid 347,200 shares
Remeasurements of
defined benefit
program
Retained earnings

347.200.000.000

347.200.000.000

347.200.000.000

347.200.000.000

875.136.024
56.285.101.252

554.355.944
52.370.008.159

1.937.262
52.277.274.453

109.470.522
51.837.359.551

TOTAL EKUITAS

404.360.237.276

400.124.364.103

399.479.211.715

399.146.830.073

TOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS DAN
EKUITAS

474.908.122.214

474.846.012.216

485.111.761.162

498.805.886.471

TOTAL LIABILITIES
AND EQUITY

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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See accompanying Notes to the Financial Statements which are an
integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
LAIN
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PENJUALAN NETO
BEBAN POKOK
PENJUALAN

2019

2n,19

12.145.142.679

31 Desember / December 31
2018

2018

2017

2016

23.941.014.807

42.835.283.838

56.748.067.040

172.853.709.503

NET SALES

(97.466.140.995)

COSTS OF
SALES

20

(5.822.060.630 )

(15.582.312.354 )

(21.917.919.342 )

(36.954.817.593 )

6.323.082.049

8.358.702.453

20.917.364.496

19.793.249.447

75.387.568.508

GROSS PROFIT

2n,21

(1.205.892.495 )

(919.230.779 )

(2.600.589.606 )

(2.834.296.245 )

(6.142.673.347)

2o

624.454.807
(257.983.002 )

(6.878.604.661 )
(577.086.065 )

(16.223.976.391 )
(1.035.806.843 )

(16.434.070.689 )
(823.451.739 )

(25.232.895.366)
(2.869.759.201)

23

153.383.283

241.408.819

412.814.564

931.558.382

513.799.717

Selling expenses
General and
administrative
expenses
Final tax expenses
Other operating
income - net

5.637.044.642

225.189.767

1.469.806.220

632.989.156

41.656.040.311

OPERATING
PROFIT

23.812.950
(1.745.764.499 )

20.265.840
(210.293.984 )

49.217.930
(1.426.290.444 )

452.746.040
(645.820.294 )

164.908.762
(1.834.988.206)

Finance income
Finance cost

3.915.093.093

35.161.623

439.914.902

39.985.960.867

NET PROFIT FOR
THE PERIOD/ YEAR

22

LABA
USAHA
Penghasilan keuangan
Biaya keuangan
LABA NETO PERIODE/
TAHUN BERJALAN
PENGHASILAN
(RUGI)
KOMPREHENSIF LAIN
Pos yang tidak akan
direklasifikasi ke laba
rugi
Pengukuran
kembali imbalan
pascakerja

320.780.080

PENGHASILAN
(RUGI)
KOMPREHENSIF
LAIN PERIODE / TAHUN
BERJALAN,
SETELAH PAJAK

320.780.080

TOTAL
LABA
KOMPREHENSIF
PERIODE / TAHUN
BERJALAN
Laba per saham dasar /
dilusi untuk periode /
tahun berjalan

31 Mei / May 31

Catatan/
Notes

LABA BRUTO
Beban penjualan
Beban
umum dan
administrasi
Beban pajak final
Penghasilan usaha
lainnya - neto

PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4.235.873.173

2p,27

2,26

92.733.706

208.841.404

552.418.682

208.841.404

552.418.682

244.003.027

645.152.388

0,02

0,05

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

187

(107.533.260 )

(107.533.260 )

332.381.642

0,25

OTHER
COMPREHENSIVE
INCOME (LOSS)
Item that will not
be reclassified to profit
or loss
Remeasurement of
post-employment benefit
(232.408.022)
obligation

(232.408.022)

OTHER
COMPREHENSIVE
INCOME
(LOSS) FOR THE
PERIOD / YEAR,
AFTER TAX

39.753.552.845

TOTAL
COMPREHENSIVE
INCOME
FOR THE PERIOD /
YEAR

26,34

Basic / diluted earning
per share for the
period/ year

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an
integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Pengukuran Kembali
Atas Imbalan
Pascakerja /
Remeasurement of
Defined Benefit
Program

Modal Saham /
Share Capital
Saldo 1 Januari 2016

PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Saldo Laba /
Retained Earnings
Telah Ditentukan
Penggunaanya /
Appropriated

Belum Ditentukan
Penggunaanya /
Unappropriated

Total Ekuitas /
Total Equity

18.600.000.000

341.878.544

-

59.851.398.684

78.793.277.228

Balance as of January 1, 2016

280.600.000.000

-

-

-

280.600.000.000

Paid-up capital

Pembagian dividen saham

48.000.000.000

-

-

(48.000.000.000 )

-

Share dividend distributed

Laba neto periode berjalan

-

-

-

39.985.960.867

39.985.960.867

Net profit for the year

Rugi komprehensif lain

-

(232.408.022 )

-

-

Tambahan modal disetor

(232.408.022 )

Other comprehensive loss

Saldo 31 Desember 2016

347.200.000.000

109.470.522

-

51.837.359.551

399.146.830.073

Balance as of December 31, 2016

Laba neto periode berjalan

-

-

-

439.914.902

439.914.902

Net profit for the year

Rugi komprehensif lain

-

-

-

(107.533.260 )

(107.533.260 )

Other comprehensive loss

Saldo 31 Desember 2017

347.200.000.000

1.937.262

-

52.277.274.453

399.479.211.715

Balance as of December 31, 2017

Laba neto periode berjalan

-

-

-

92.733.706

92.733.706

Net profit for the year

Laba komprehensif lain

-

552.418.682

-

-

552.418.682

Other comprehensive income

Saldo 31 Desember 2018

347.200.000.000

554.355.944

-

52.370.008.159

400.124.364.103

Balance as of December 31, 2018

Laba neto periode berjalan

-

-

-

3.915.093.093

3.915.093.093

Net profit for the year

Laba komprehensif lain

-

320.780.080

-

-

320.780.080

Other comprehensive income

347.200.000.000

875.136.024

-

56.285.101.252

404.360.237.276

Balance as of May 31, 2019

Saldo 31 Mei 2019

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

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of
the financial statements taken as a whole.
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The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Pengukuran Kembali
Atas Imbalan
Pascakerja /
Remeasurement of
Defined Benefit
Program

Modal Saham /
Share Capital
Saldo 1 Januari 2018

PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
Saldo Laba /
Retained Earnings
Telah Ditentukan
Penggunaanya /
Appropriated

Belum Ditentukan
Penggunaanya /
Unappropriated

Total Ekuitas /
Total Equity

347.200.000.000

-

-

52.279.211.715

399.479.211.715

Balance as of January 1, 2018

Laba neto periode berjalan

-

-

-

35.161.623

35.161.623

Net profit for the periode

Laba komprehensif lain

-

208.841.404

-

-

208.841.404

Other comprehensive income

347.200.000.000

208.841.404

-

56.285.101.252

399.723.214.742

Balance as of May 31, 2018

Saldo 31 Mei 2018

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

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an integral part of
the financial statements taken as a whole.
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The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
Catatan/
Notes

PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENT OF CASH FLOWS
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And For The Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

31 Mei / May 31
2019

31 Desember / December 31
2018

2018

2017

2016
CASH FLOWS
FROM
OPERATING
ACTIVITIES

ARUS KAS
DARI
AKTIVITAS
OPERASI
Penerimaan
dari
pelanggan
Pembayaran
kepada pemasok
Pembayaran kas
untuk karyawan
Pembayaran kas
untuk pajak final
Pembayaran
untuk
beban operasional
lainnya
Kas Neto
Diperoleh
dari (Digunakan
untuk) Aktivitas
Operasi

13.485.337.485

11.936.388.108

44.493.944.606

45.394.217.730

82.898.387.669

(3.237.271.170 )

(6.102.342.711 )

(11.072.371.030)

(71.584.462.554 )

(35.786.396.339 )

(1.240.777.595 )

(3.392.352.231 )

(6.205.316.404)

(6.864.287.175 )

(11.893.106.302 )

(535.865.950 )

(373.966.106 )

(1.035.811.843)

(823.451.739 )

(924.242.938 )

(5.187.434.192 )

(3.237.491.589 )

(11.784.031.328)

(10.900.579.262 )

(23.825.764.763 )

3.283.988.578

(1.169.764.529 )

14.396.414.001

(44.778.563.000)

10.468.877.327

ARUS KAS
DARI
AKTIVITAS
INVESTASI
Tanah yang belum
dikembangkan
Perolehan
aset tetap
Penerimaan
piutang
pihak berelasi
Penjualan
aset tetap

Net Cash
Provided by
(Used in)
Operating Activities

CASH FLOWS
FROM INVESTING
ACTIVITIES

9

(1.937.257.444 )

(1.291.115.881 )

(6.142.981.378)

(5.532.197.818 )

(18.563.020.125)

(2.735.255 )

(63.021.000 )

(204.893.095)

(206.077.969 )

(145.924.500)

24

-

9

-

Kas Neto
Digunakan untuk
Aktivitas Investasi

(1.939.992.699 )

(3.639.388.476 )

1.029.350.818

-

-

-

-

45.000.000

-

(4.993.525.357 )

(5.318.523.655 )

(5.738.275.787 )

(18.663.944.625)

Undeveloped
land
Purchase of
fixed assets
Cash receipt
from related parties
Sales of
fixed assets
Net Cash
Used in Investment
Activities
CASH FLOWS
FROM
FINANCING
ACTIVITIES

ARUS KAS
DARI
AKTIVITAS
PENDANAAN
Utang pihak berelasi
Penerimaan
Pembayaran
Utang bank
Penerimaan
Pembayaran
Pembayaran
utang
pembiayaan
konsumen

Cash receipts
from
customers
Cash payment
to suppliers
Cash paid to
employees
Cash paid for
final tax
Cash paid for
other
operational
expense

24

15

16

2.707.062.155
(386.972.395 )

12.077.717.474
(8.957.864.063 )

112.017.310.101
(100.619.875.789 )

(6.000.000.000 )

(2.195.253.000 )

38.813.857.144
(62.000.000.000 )

(43.790.709 )

(40.143.728 )

(98.839.936 )

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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26.376.100.000
(20.000.000.000 )

(84.665.372 )

37.501.270.641
(29.783.054.881 )
48.724.000.000
-

(227.891.509)

Due to related parties
Proceed
Payment
Bank loan
Proceeds
Payment
Payment of
customers
financing payable

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an
integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal
31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan/
Notes

31 Mei / May 31
2019

Kas Neto
Diperoleh dari
(Digunakan untuk)
Aktivitas Pendanaan

(3.723.700.949 )

PENURUNAN
NETO
KAS
DAN BANK

(2.379.705.070 )

KAS DAN
BANK
PADA AWAL
PERIODE/
TAHUN

KAS DAN
BANK
PADA AKHIR
PERIODE/
TAHUN

6.172.149.320

4

PT NUSANTARA ALMAZIA
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And For The Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

3.792.444.250

31 Desember / December 31
2018

2018

884.456.683

2017

2016

(11.887.548.480 )

6.291.434.628

56.214.324.251

(2.809.658.134 )

(44.225.404.159 )

48.019.256.953

Net Cash
Provided by
(Used in)
Financing
Activities
NET
DECREASE
OF CASH ON
HAND AND IN
BANKS

5.187.954.660

CASH ON
HAND AND
CASH IN
BANKS AT
THE
BEGINNING
OF THE
PERIOD/
YEAR

53.207.211.613

CASH ON HAND
AND CASH IN
BANKS AT
THE END OF
THE PERIOD/
YEAR

(5.278.833.203 )

8.981.807.453

8.981.807.454

3.702.974.250

6.172.149.320

Lihat Catatan 28 atas laporan keuangan untuk informasi
tambahan arus kas.

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
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53.207.211.613

8.981.807.454

See Note 28 to the financial statements for
information on additional cash flows.

See accompanying Notes to the Financial Statements which are an
integral part of the financial statements taken as a whole.

The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Dan untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 and 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
1.

PT NUSANTARA ALMAZIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

UMUM
a.

b.

1.

Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

GENERAL
a.

The Establishment of the Company

PT Nusantara Almazia (“Perusahaan”) didirikan
berdasarkan Akta No. 24 tanggal 26 November
2007 yang dibuat di hadapan Ukon Krisnajaya,
S.H., S.Pn,. Anggaran Dasar Perusahaan telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam
Surat Keputusan No.AHU-03882.AH.01.01.Tahun
2008. Anggaran Dasar Perusahaan telah
mengalami beberapa kali perubahan, terakhir
dengan Akta Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.
M.Kn, No. 68 tanggal 20 Desember 2018
sehubungan dengan perubahan susunan anggota
Direksi. Perubahan tersebut telah diterima dan
disetujui
dalam
Database
Sisminbakum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0040405
tanggal 21 Januari 2019.

PT Nusantara Almazia (the "Company") was
incorporated under Deed No. 24 dated November
26, 2007 made by Ukon Krisnajaya, S.H., S.Pn,.
The Company's Articles of Association has been
recorded and approved by the Minister of Justice
and Human Rights in it, Decision Letter
No. AHU-03882.AH.01.01.Year 2008. The
Company's Articles of Association has been
amended several times, most recently by Notarial
Deed of Vincent Sugeng Fajar, S.H. M.Kn, No. 68
dated December 20, 2018 related to the changes
of the Directors. The amendment has been
accepted and approved in the Sisminbakum
Database of the Ministry of Justice and Human
Rights
of
the
Republic
of
Indonesia
No.
AHU-AH.01.03-0040405
dated
January 21, 2019.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar
Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan
terutama bergerak dalam bidang real estat dan
kontraktor. Pada saat ini kegiatan utama
Perusahaan adalah sebagai pengembang
(developer) untuk Perumahan Citra Kebun MasKarawang, Perumahan Simprug Poris-Tangerang
dan Apartemen Poris 88-Tangerang.

According to Article 3 of the Company's Articles of
Association, its scope of activities comprises
mainly engaged in real estate and contractors. At
present, the main activities of the Company are as
the developer of Citra Kebun Mas Housing
Complex-Karawang, Simprug Poris Housing
Complex-Tangerang and Poris 88-Apartment
Tangerang.

Perusahaan berkedudukan di Karawang dan
berkantor pusat di Komplek Perumahan CKM City
Kav. 1 Jalan Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle,
Kecamatan Majalaya, Karawang.

The Company is domiciled in Karawang and its
head office is located in CKM City Housing
Complex Kav. 1 Jalan Raya Citra Kebun Mas,
Village of Bengle, Majalaya Sub-district,
Karawang.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial
pada tahun 2009.

The Company started its commercial operation in
2009.

Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan

b.

Susunan
Dewan
Komisaris dan Direksi
Perusahaan Pada tanggal 31 Mei 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016, adalah
sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors, and
Employees
The composition of the Company's Boards of
Commissioners and Directors as of May 31, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016 are as
follows:

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

:
:
:

31 Mei 2019 dan 31 December 2018 /
May 31, 2019 and December 31, 2018
Ventje Rahardjo Soedigno
Caesarika Dwi Sekar Palupi
Arman

Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Deddy Indrasetiawan
Ikhsan Kamandanu
-
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:
:
:

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

:
:
:

President Director
Director
Director
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UMUM (lanjutan)
b.

1.

Dewan Komisaris dan Direksi, serta Karyawan
(lanjutan)

GENERAL (continued)
b.

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

:
:
:

2017
Ventje Rahardjo Soedigno
Caesarika Dwi Sekar Palupi
Arman

2016
Karni Murti Ningsih
-

:
:
:

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Deddy Indrasetiawan
Ikhsan Kamandanu
Cerullo Hopparda R Damanik

Conny Ie Tawarik
Deddy Indrasetiawan
-

:
:
:

President Director
Director
Director

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018,
2017 dan 2016, Perusahaan memiliki masingmasing 28, 53, 58 dan 59 orang karyawan tetap
(tidak diaudit).
c.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017
and 2016, the Company had 28, 53, 58 and 59
permanent employees, respectively (unaudited).

Persetujuan dan Pengesahan untuk Penerbitan
Laporan Keuangan

c.

Laporan keuangan ini telah diotorisasi untuk
diterbitkan oleh Direksi Perusahaan, selaku pihak
yang bertanggung jawab atas penyusunan dan
penyelesaian laporan keuangan, pada tanggal
5 Agustus 2019.
2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
a.

Kepatuhan terhadap
Keuangan (“SAK”)

Standar

2.

Akuntansi

Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan
Keuangan
Laporan keuangan disusun berdasarkan basis
akrual, kecuali untuk laporan arus kas yang
disusun berdasarkan basis kas. Laporan arus kas
disusun berdasarkan metode langsung dengan
mengelompokan arus kas atas dasar aktivitas
operasi, investasi dan pendanaan.
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Approval and authorization for the issuance of
financial statements
This financial statement has been authorized to
be issued by the Directors of the Company, as
the party responsible for the preparation and
completion of the financial statements as of
August 5, 2019.

SUMMARY
POLICIES
a.

Perusahaan telah menggunakan SAK di Indonesia
yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar
Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan
Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta peraturan
terkait yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK,
khususnya Peraturan No. VIII.G.7, Lampiran dari
Keputusan
Ketua
BAPEPAM-LK
No. Kep 347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012
tentang “Penyajian dan Pengungkapan Laporan
Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik”.
b.

Boards of Commissioners and Directors, and
Employees (continued)

OF

SIGNIFICANT

Compliance with
Standards (“SAK”)

Financial

ACCOUNTING
Accounting

The Company has used SAK in Indonesia which
includes Statement of Financial Accounting
Standards (PSAK) and Interpretation of Financial
Accounting Standards (ISAK) issued by the
Indonesian
Accounting
Standards
Board
(DSAK-IAI) and the related BAPEPAM-LK
regulation particularly Rules No. VIII.G.7,
Appendix of the Decision Decree of the Chairman
of BAPEPAM-LK No. Kep 347/BL/2012 dated
June 25, 2012 on “Presentation and Disclosure of
Financial
Statements
for
Public
Listed
Companies”.
b.

Basis of Measurement in the Preparation of
Financial Statements
The financial statements have been prepared on
the accrual basis, except for statement of cash
flows which are prepared on cash basis. The
statements of cash flows are prepared using the
direct method by classifying cash flows on the
basis of operating, investing and financing
activities.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
b.

c.

2.

Dasar Pengukuran dalam Penyusunan Laporan
Keuangan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
b.

ACCOUNTING

Basis of Measurement in the Preparation of
Financial Statements (continued)

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan konsisten dengan
yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal
31 Desember 2018, 2017 dan 2016, kecuali untuk
penerapan
beberapa
amendemen
dan
penyesuaian PSAK dan ISAK baru yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 2019 seperti yang
diungkapkan dalam Catatan ini.

The accounting policies adopted in the
preparation of the
financial statements are
consistent with those adopted in the preparation
of the financial statements for the years ended
December 31, 2018, 2017 and 2016, except for
the adoption of several amendments and
improvements to PSAK and new ISAK effective
January 1, 2019 as disclosed in this Note.

Mata uang fungsional dan mata uang penyajian
pelaporan yang digunakan di dalam penyusunan
laporan keuangan ini adalah Rupiah.

Functional currency and presentation currency
used in the preparation of the financial statements
is Indonesian Rupiah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan
SAK Indonesia mengharuskan manajemen untuk
membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi
yang
memengaruhi
penerapan
kebijakan
akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan
dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini
dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik dan
pertimbangan atas kejadian dan tindakan saat ini,
hasil yang sebenarnya mungkin berbeda dari
jumlah yang diestimasi. Hal-hal yang melibatkan
pertimbangan atau kompleksitas yang lebih tinggi
atau hal-hal di mana asumsi dan estimasi adalah
signifikan
terhadap
laporan
keuangan
diungkapkan dalam Catatan 3 atas laporan
keuangan.

The preparation of financial statements in
conformity with Indonesian SAK requires
management to make judgment, estimates and
assumptions that affect the application of
accounting policies and the reported amounts of
assets, liabilities, income and expenses. Although
these estimates are based on management’s best
knowledge and judgment of current events and
actions, actual results may ultimately differ from
those estimates. The areas involving a higher
degree of judgment or complexity, or areas where
assumptions and estimates are significant to the
financial statements are disclosed in Note 3 to the
financial statements.

Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK

c. Adoption of Amendments and Improvement to
PSAK

Perusahaan
telah
menerapkan
beberapa
amendemen dan penyesuaian PSAK, yang
berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019. Perubahan
kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat
seperti yang disyaratkan, sesuai dengan
ketentuan transisi dalam masing-masing standar
dan interpretasi.

The Company has adopted several amendments
and improvements to PSAK, effective January 1,
2019. The changes in the Company 's accounting
policies have been made as required, in
accordance with the transitional provisions of
each standard and interpretation.

Penerapan atas amendemen dan penyesuaian
PSAK berikut tidak menghasilkan perubahan yang
mendasar atas kebijakan akuntansi Perusahaan
dan tidak mempunyai dampak material atas nilai
yang yang dilaporkan pada periode keuangan
tahun berjalan dan periode/tahun sebelumnya:

The adoption of the following amendments and
improvements to PSAK did not result in
substantial changes to the Company’s accounting
policies and had no material effect on the amounts
reported for the current or prior financial
period/years:
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
c.

Penerapan Amendemen dan Penyesuaian PSAK
(lanjutan)



d.

e.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
c.

PSAK
No.
46:
Pajak
Penghasilan
(Penyesuaian 2018);
Amendemen PSAK No. 24: Imbalan Kerja,
tentang Kurtailmen atau Penyelesaian
Program.

Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Adoption of Amendments and Improvement
to PSAK (continued)



PSAK No. 46: Income Taxes (Improvement
2018);
Amendment to PSAK No. 24: Employee
Benefits, on Curtailment or Settlement
Program.

d. Transactions with Related Parties

Sesuai dengan PSAK No. 7, “Pengungkapan
Pihak-pihak Berelasi”, suatu pihak dianggap
berelasi jika salah satu pihak memiliki kemampuan
untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan
secara langsung atau tidak langsung) atau
mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara
partisipasi dalam kebijakan keuangan dan
operasional) atas pihak lain dalam mengambil
keputusan keuangan dan operasional.

In accordance with PSAK No. 7, “Related Party
Disclosures”, parties are considered to be related
if one party has the ability to control (by way of
ownership, directly or indirectly) or exercise
significant influence (by way of participation in the
financial and operating policies) over the other
party in making financial and operating decisions.

Seluruh transaksi yang signifikan dengan pihakpihak berelasi telah diungkapkan dalam Catatan
24 atas laporan keuangan.

All significant transactions with related parties are
disclosed in Note 24 to the financial statements.

Kas dan Bank

e. Cash on Hand and in Banks

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak
dipergunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi
penggunaannya.
f.

ACCOUNTING

Instrumen Keuangan

Cash on hand and in banks are cash on hand and
cash in banks that are not used as collateral or
are not restricted.
f.

Financial Instruments

Aset Keuangan

Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan
pengakuannya pada tanggal perdagangan dimana
pembelian dan penjualan aset keuangan
berdasarkan
kontrak
yang
mensyaratkan
penyerahan aset keuangan dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

All financial assets are recognized and
derecognized on the date of sale wherein the
purchase and sale of financial assets under
contracts which require the delivery of financial
assets within the period specified by the
respective market.

Perusahaan
mengklasifikasikan
aset
keuangannya dalam kategori berikut: (i) aset
keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui
laba rugi, (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang,
(iii) investasi yang dimiliki hingga jatuh tempo dan
(iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual.

The Company classifies its financial assets in the
following categories: (i) financial assets at fair
value through profit or loss, (ii) loans and
receivables, (iii) held-to-maturity investments and
(iv) available-for-sale financial assets.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
f.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

f. Financial Instruments (continued)

Aset Keuangan (lanjutan)

Financial Assets (continued)

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018,
2017 dan 2016, Perusahaan hanya memiliki aset
keuangan diklasifikasikan sebagai pinjaman yang
diberikan dan piutang. Pinjaman yang diberikan
dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif
dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan
yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif.
Aset tersebut termasuk dalam aset lancar yang
jatuh tempo kurang dari dua belas bulan, jika tidak,
maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.
Pinjaman yang diberikan dan piutang Perusahaan
terdiri dari kas dan bank, piutang usaha, piutang
lain-lain dan piutang pihak berelasi dalam laporan
posisi keuangan.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, the Company only has financial assets
classified as loans and receivables. Loans and
receivables are non-derivative financial assets
with fixed or determinable payments that are not
quoted in active markets. The assets are included
in current assets with maturities shorter than
twelve months; otherwise, they are classified as
non-current assets. Loans and receivables consist
of cash on hand and in banks, trade receivables,
other receivable and due from related parties in the
statement of financial position.

Pinjaman yang diberikan dan piutang pada
awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah
biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya
perolehan diamortisasi menggunakan metode
suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Aset
keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak
untuk menerima arus kas dari aset tersebut telah
berakhir atau telah ditransfer dan Perusahaan
telah secara substansial mentransfer seluruh risiko
dan manfaat kepemilikannya.

Loans and receivables are recognized initially at
fair value plus transaction costs and subsequently
measured at amortized cost using the effective
interest method less any impairment. Financial
assets are derecognized when the right to receive
cash flows from the asset has expired or has been
transferred and the Company has substantially
transferred all risks and rewards of ownership.

Liabilitas Keuangan

Financial Liabilities

Perusahaan
mengklasifikasikan
liabilitas
keuangannya dalam dua kategori (i) pada nilai
wajar melalui laba rugi dan (ii) liabilitas keuangan
yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

The Company classifies its financial liabilities in
two categories (i) at fair value through profit or loss
and (ii) financial liabilities at amortized cost.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018,
2017 dan 2016, Perusahaan hanya memiliki
liabilitas keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi yang terdiri dari utang
usaha, liabilitas lancar keuangan lainnya, utang
pihak berelasi, beban akrual, utang bank dan
utang pembiayaan konsumen. Setelah pengakuan
awal, dimana liabilitas tersebut diukur sebesar nilai
wajar ditambah biaya transaksi, Perusahaan
mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya
perolehan diamortisasi menggunakan metode
suku bunga efektif. Liabilitas keuangan dihentikan
pengakuannya pada saat liabilitas tersebut
dihentikan atau dibatalkan atau telah kedaluwarsa.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, the Company has financial liabilities
measured at amortized cost consisting of trade
payables, current financial liabilities, due to related
parties, accrued expenses, bank loans and
consumer financing payables. After initial
recognition, where the liabilities are measured at
fair value plus transaction costs, the Company
measures all liabilities at amortized cost using the
effective interest method. The financial liabilities
are derecognized when the liabilities are
terminated or canceled or expired.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
f.

2.

Instrumen Keuangan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
f.

ACCOUNTING

Financial Instruments (continued)

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Offsetting Financial Assets and Financial
Liabilities

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus
dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi
keuangan jika, dan hanya jika, 1) Perusahaan saat
ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk
melakukan saling hapus atas jumlah yang telah
diakui
tersebut
dan
2)
berniat
untuk
menyelesaikan
secara
neto
atau
untuk
merealisasikan
aset
dan
menyelesaikan
liabilitasnya secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the
net amount is presented in the statement of
financial position when, and only when, the
Company 1) currently has a legally enforceable
right to offset the recognized amounts and
2) intends either to settle on a net basis, or to
realize the asset and settle the liability
simultaneously.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Impairment of Financial Assets

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan,
manajemen mengevaluasi apakah terdapat bukti
objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset
keuangan mengalami penurunan nilai. Aset
keuangan atau kelompok aset keuangan
diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai
terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti objektif
penurunan nilai.

At each reporting date of financial position,
management evaluates whether there is objective
evidence that a financial asset or group of financial
assets is impaired. Financial assets or groups of
financial assets are impaired and any impairment
loss occurs if, and only if, there is objective
evidence of impairment.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya
perolehan diamortisasi, kerugian diukur sebagai
selisih antara jumlah tercatat aset keuangan
dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa
depan yang didiskontokan menggunakan suku
bunga efektif pada saat pengakuan awal aset
Keuangan tersebut. Jumlah tercatat aset tersebut
dikurangi baik secara langsung maupun tidak
langsung menggunakan akun penyisihan. Jumlah
kerugian yang terjadi diakui dalam laba rugi.

For financial assets measured at amortized cost,
the loss is measured as the difference between the
carrying amount of the financial assets and the
present value of the estimated future cash flows
discounted using the effective interest rate at the
initial recognition of the financial asset. The
carrying amount of the asset is reduced either
directly or indirectly using an allowance account.
The amount of the loss is recognized in profit or
loss.

Manajemen awalnya
menentukan apakah
terdapat bukti objektif penurunan nilai individual
atas aset keuangan yang signifikan secara
individual. Jika manajemen menentukan bahwa
tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan
nilai atas aset keuangan yang dinilai secara
individual, terlepas aset tersebut signifikan
ataupun tidak, maka aset tersebut dimasukkan ke
dalam kelompok aset keuangan dengan risiko
kredit yang serupa dan menentukan penurunan
nilai secara kolektif.

Management initially assesses whether objective
evidence of impairment exists individually for
financial assets that are individually significant. If
the management determines that no objective
evidence of impairment exists for an individually
assessed financial asset, whether significant or
not, it includes the asset in a group of financial
assets with similar credit risk characteristics and
collectively assesses them for impairment.
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(lanjutan)

2.

g. Persediaan

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g.

ACCOUNTING

Inventories

Aset real estat terdiri dari bangunan apartemen
yang siap dijual, tanah belum dikembangkan dan
bangunan dalam penyelesaian, dinyatakan
sebesar biaya perolehan atau nilai realisasi neto,
mana yang lebih rendah.

Real estate assets consist of apartment buildings
that are ready for sale, undeveloped land and
building in progress, stated at cost or net realizable
value, whichever is lower.

Properti yang diperoleh atau yang sedang dalam
penyelesaian untuk dijual dalam kegiatan usaha
normal, tidak untuk sewa atau kenaikan nilai,
merupakan persediaan.

Properties acquired or being constructed for sale
in the ordinary course of business, rather than to
be held for rental or capital appreciation, are held
as inventories.

Biaya perolehan tanah sedang dikembangkan
meliputi biaya perolehan tanah yang belum
dikembangkan, biaya pengembangan langsung
dan tidak langsung yang dapat diatribusikan pada
kegiatan pengembangan real estat serta biayabiaya
pinjaman.
Tanah
yang
sedang
dikembangkan dipindahkan ke tanah yang
tersedia untuk dijual pada saat pengembangan
tanah telah selesai. Semua biaya proyek
dialokasikan secara proporsional ke tanah yang
dapat dijual berdasarkan luas area masingmasing.

The cost of land under development consists of
cost of undeveloped land, direct and indirect
development costs related to real estate
development activities and borrowing costs. Land
under development is transferred to landplots
available for sale when the land development is
completed. Total project cost is allocated
proportionately to the saleable landplots based on
their respective areas.

Biaya perolehan apartemen yang sudah
dikontruksi meliputi biaya perolehan tanah yang
telah selesai dikembangkan ditambah dengan
biaya konstruksi, biaya pinjaman dan biaya lainnya
yang
dapat
diatribusikan
pada
aktifitas
pengembang apartemen. Biaya yang dikapitalisasi
apartemen dalam konstruksi dialokasikan untuk
setiap unit apartemen menggunakan metode area
yang dapat dijual.

The cost of apartment under construction consists
of the cost of developed land, construction costs,
borrowing costs and other costs related to the
development of the apartment. Costs capitalized
to apartment under construction are allocated to
each apartment unit using the saleable area
method.

Biaya pengembangan tanah, termasuk tanah yang
digunakan sebagai jalan dan prasarana atau area
yang tidak dapat dijual lainnya, dialokasikan
menggunakan luas area yang dapat dijual.

The cost of land development, including land
which is used for roads and infrastructure or other
unsaleable area, is allocated using saleable area.

Biaya perolehan bangunan dan apartemen dalam
penyelesaian dipindahkan ke rumah, bangunan
komersial dan apartemen (strata title) tersedia
untuk dijual pada saat pembangunan telah selesai.

The cost of buildings and apartments under
construction is transferred to houses, shops and
apartments (strata title) available for sale when the
construction is substantially completed.

Untuk proyek properti residensial, biaya perolehan
dipindahkan ke persediaan pada saat dimulainya
pengembangan dan pembangunan infrastuktur.
Sedangkan untuk proyek properti komersial, pada
saat selesainya pengembangan tanah dan
pembangunan infrastruktur, harga perolehan akan
tetap disajikan sebagai bagian dari persediaan
atau direklasifikasi ke properti investasi, mana
yang lebih sesuai.

For residential property project, its cost is
classified as part of inventories upon the
commencement of development and construction
of infrastructure. For commercial property project,
upon the completion of development and
construction of infrastructure, its cost remains as
part of inventories or is reclassified to the related
investment properties account, whichever is more
appropriate.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
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g.

2.

Persediaan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
g. Inventories (continued)

Pengkajian atas estimasi biaya dilakukan pada
setiap akhir periode pelaporan sampai proyek
selesai secara substansial, jika terjadi perubahan
dasar, Perusahaan akan melakukan revisi biaya.
h.

Biaya Dibayar Dimuka

Assessment of the estimation cost is reviewed at
the end of each reporting period until the project is
substantially completed, if there is a change, the
Company will revise the cost.
h. Prepaid Expenses

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa
manfaat yang diharapkan dari masing-masing
biaya dengan menggunakan metode garis lurus.
i.

j.

ACCOUNTING

Tanah yang Belum Dikembangkan

Prepaid expenses are amortized over the periods
benefited using the straight-line method.
i.

Undeveloped Land

Tanah yang belum dikembangkan dinyatakan
sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya
perolehan atau nilai realisasi neto.

Undeveloped land is stated at cost or net
realizable value, whichever is lower.

Biaya perolehan tanah yang belum dikembangkan,
yang terdiri dari biaya pra-perolehan dan
perolehan tanah, dipindahkan ke tanah yang
sedang dikembangkan pada saat pengembangan
tanah akan dimulai dan konstruksi dilakukan.

The cost of undeveloped land consisting of preacquisition and acquisition cost of land, is
transferred to land under development upon
commencement of land development.

Aset Tetap

j.

Fixed Assets

Perusahaan menerapkan PSAK No. 16 dalam
mencatat aset tetap.

The Company applied PSAK No. 16 to account for
fixed assets.

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya
perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga
pembelian dan biaya lainnya yang dapat
diatribusikan secara langsung untuk membawa
aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya
aset siap digunakan sesuai dengan maksud
manajemen. Setelah pengakuan awal, aset tetap,
kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan
dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi
kerugian penurunan nilai.

Fixed assets are initially recorded at cost. The cost
of an asset comprises its purchases price and any
directly attributable cost of bringing the asset to its
working condition and location for its intended use.
Subsequent to initial recognition, fixed asset, are
measured at cost less accumulated depreciation
and any accumulated impairment losses.

Biaya-biaya setelah perolehan awal termasuk
dalam nilai tercatat aset atau diakui sebagai aset
yang terpisah, sebagaimana mestinya, apabila
kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa
depan berkenaan dengan aset tersebut akan
mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehan aset
dapat diukur secara andal. Seluruh biaya
pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi
kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada
saat terjadinya.

Subsequent costs are included in the asset’s
carrying amount or recognized as a separate
asset, as appropriate, when it is probable that
future economic benefits associated with the item
will flow to the Company and the cost of the item
can be reliably measured. Cost of repairs and
maintenance that do not meet the recognition
criteria is recognized in profit or loss.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
j.

2.

Aset Tetap (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
j.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus
selama umur manfaat aset untuk setiap komponen
aset tetap.

ACCOUNTING

Fixed Assets (continued)
Depreciation is recognized on a straight-line basis
over the estimated useful lives of each component
of an item of fixed assets.

Tahun / Years
Kendaraan
Peralatan dan perabot kantor

k.

5
5

Vehicles
Office equipment and furnitures

Nilai residu, masa manfaat dan metode
penyusutan aset tetap ditelaah setiap akhir tahun
keuangan atas pengaruh dari setiap perubahan
estimasi akuntansi yang berlaku prospektif.

The asset’s residual values, estimated useful lives
and depreciation method are reviewed at each
financial year end with the effect of any changes in
accounting estimate accounted for on a
prospective basis.

Jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar
nilai yang dapat diperoleh kembali jika jumlah
tercatat aset lebih besar dari jumlah yang dapat
terpulihkan tersebut.

The carrying amount of the asset is reduced to the
recoverable amount if the carrying amount of the
asset is greater than the recoverable amount.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat
dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomi masa
depan yang diharapkan dari penggunaan atau
pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang
timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung
sebagai selisih antara jumlah neto hasil pelepasan
dan jumlah tercatat dari aset tetap) diakui dalam
laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan
pengakuannya.

Assets remain derecognized when released or no
future economic benefits are expected from their
use or disposal. Gains or losses arising from
derecognition of assets (calculated as the
difference between the net amount of disposal
proceeds and the carrying amount of fixed assets)
are recognized in profit or loss in the year the
assets are derecognized.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

k. Impairment for Non Financial Assets

Sesuai PSAK No. 48 (Penyesuaian 2014),
“Penurunan Nilai Aset”, aset yang diamortisasi
ditelaah untuk penurunan nilai apabila terjadi
kondisi atau perubahan yang mengindikasikan
bahwa jumlah tercatat aset tidak dapat diperoleh
kembali. Kerugian penurunan nilai diakui sebesar
selisih jumlah tercatat aset terhadap jumlah
terpulihkannya. Jumlah terpulihkan adalah jumlah
yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi
biaya penjualan dengan nilai pakai. Untuk tujuan
menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan
hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas
terpisah teridentifikasi (unit penghasil kas). Aset
non-keuangan yang mengalami penurunan nilai
ditelaah untuk kemungkinan pembalikkan atas
penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal
pelaporan.
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Based on PSAK No. 48 (Improvement 2014),
non-financial assets that are subject to
amortization are reviewed for impairment
whenever events or changes in circumstances
indicate that the carrying amount may not be
recoverable. An impairment loss is recognized for
the amount by which the asset’s carrying amount
exceeds its recoverable amount. The recoverable
amount is the higher of an asset’s fair value less
costs of disposal and value in use. For the
purposes of assessing impairment, assets are
grouped at the lowest levels for which there are
separately identifiable cash flows (cashgenerating units). Non-financial assets that
suffered an impairment are reviewed for possible
reversal of the impairment at each reporting date.
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l.

2.

Sewa

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
l.

ACCOUNTING

Leases

Perusahaan menerapkan PSAK No. 30 untuk
mencatat transaksi sewa.

The Company adopted PSAK No. 30 to account
leases transactions.

Suatu perjanjian, yang meliputi suatu transaksi
atau serangkaian transaksi, merupakan perjanjian
sewa atau perjanjian yang mengandung sewa jika
Perusahaan menentukan bahwa perjanjian
tersebut memberikan hak untuk menggunakan
suatu aset atau sekelompok aset selama periode
tertentu sebagai imbalan atas pembayaran atau
serangkaian pembayaran. Pertimbangan tersebut
dibuat berdasarkan hasil evaluasi terhadap
substansi perjanjian terlepas dari bentuk formal
dari perjanjian sewa tersebut.

An arrangement, comprising a transaction or a
series of transactions, is or contains a lease if the
Company determines that the arrangement
conveys a right to use a specific asset or assets
for an agreed period of time in return for a payment
or a series of payments. Such a determination is
made based on an evaluation of the substance of
the arrangement and is regardless of whether the
arrangement takes the legal form of a lease.

(a) Aset
yang
pembiayaan

(a)

diperoleh

dengan

sewa

Assets acquired under finance leases

Sewa aset tetap dimana Perusahaan
mengasumsikan telah menerima pengalihan
seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset
secara substansial diklasifikasikan sebagai
sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan
dikapitalisasi pada awal sewa sebesar jumlah
yang lebih rendah antara nilai wajar aset
sewaan atau nilai kini dari pembayaran sewa
minimum.
Setiap
pembayaran
sewa
dialokasikan antara bagian liabilitas dan
beban keuangan sedemikian rupa sehingga
menghasilkan tingkat suku bunga yang
konstan atas saldo liabilitas. Jumlah liabilitas
sewa, setelah dikurangi beban keuangan,
termasuk
dalam
utang
pembiayaan
konsumen.

Leases of fixed assets where the Company
and the Company assumes substantially all
the risks and rewards of ownership are
classified as finance leases. Finance leases
are capitalized at the inception of the lease at
the lower of the fair value of the leased
property or the present value of the minimum
lease payments. Each lease payment is
allocated between the liability and finance
charges so as to achieve a constant rate on
the finance balance outstanding. The
corresponding rental obligations, net of
finance charges, are included in consumer
financing payable.

Aset sewaan yang dikapitalisasi disusutkan
selama masa manfaat aset kecuali jika tidak
ada kepastian yang memadai bahwa
Perusahaan
akan
mendapatkan
hak
kepemilikan pada akhir masa sewa, dalam hal
tersebut maka aset sewaan disusutkan
selama periode yang lebih pendek antara
masa manfaat aset dan masa sewa.

Capitalized leased assets are depreciated
over the estimated useful life of the assets
except if there is no reasonable certainty that
the Company will obtain ownership by the
end of the lease term, in which case the
leased assets are depreciated over the
shorter of the estimated useful life of the
assets and the lease term.
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l.

2.

Sewa (lanjutan)
(b)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
l.

Sewa Operasi sebagai lessee

ACCOUNTING

Leases (continued)
(b) Operating Leasee as lessee

Ketika sebagian besar risiko dan manfaat
kepemilikan aset tetap berada ditangan
lessor, maka suatu sewa diklasifikasi sebagai
sewa operasi. Pembayaran sewa diakui
sebagai beban dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dengan
metode garis lurus selama masa sewa.
m. Imbalan Kerja

Where a significant portion of the risks and
rewards of ownership are retained by the
lessor, the leases are classified as operating
leases. Payments made under operating
leases are taken to profit or loss on a straightline basis over the period of the lease.
m. Employee Benefits

Perusahaan menerapkan PSAK No. 24
(Amendemen 2015) dalam mencatat imbalan kerja
karyawan.

The Company adopted PSAK No. 24
(Amendments 2015) to account for employee
benefit.

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Short-term Employee benefits

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja
jangka pendek (jika ada) ketika jasa diberikan oleh
karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan
dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah
jasa tersebut diberikan.

The Company recognizes short-term employee
benefits liability (if any) when services are
rendered and the compensation for such services
are to be paid within twelve months after such
services are rendered.

Imbalan Pascakerja

Post-employment Benefits

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja yang
tidak didanai sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret
2003 (“UUK”) dan PSAK No. 24 (Revisi 2013),
“Imbalan Kerja”. Berdasarkan UUK tersebut,
Perusahaan diharuskan untuk membayar uang
pesangon, uang penghargaan masa kerja dan
uang pengganti hak kepada karyawan apabila
persyaratan yang ditentukan dalam UUK tersebut
terpenuhi.

The Company recognized an unfunded employee
benefits liability in accordance with Labor Law No.
13/2003 dated March 25, 2003 (the “Law”) and
PSAK No. 24 (2013), “Employee Benefits”. Under
the Law, the Company is required to pay
separation, appreciation and compensation
benefits to its employees if the conditions specified
in the Law are met.

Liabilitas neto Perusahaan atas program imbalan
pasti dihitung dari nilai kini liabilitas imbalan
pascakerja pasti pada akhir periode pelaporan
dikurangi nilai wajar aset program, jika ada.
Perhitungan
liabilitas
imbalan
pascakerja
dilakukan
dengan
menggunakan
metode
Projected Unit Credit dalam perhitungan aktuaria
yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

The Company’s net liability in respect of the
defined benefit plan is calculated as the present
value of the employee benefits liability at the end
of the reporting period less the fair value of plan
assets, if any. The employee benefits liability is
determined using the Projected Unit Credit Method
with actuarial valuations being carried out at the
end of each reporting period.

Pengukuran kembali liabilitas imbalan pascakerja,
meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial,
b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk
bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas
atas aset, tidak termasuk bunga, diakui di
penghasilan komprehensif lain pada saat
terjadinya.
Pengukuran
kembali
tidak
direklasifikasi ke laba rugi pada periode
berikutnya.

Remeasurements of employee benefits liability,
comprise of a) actuarial gains and losses,
b) the return of plan assets, excluding interest, and
c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are
recognized
immediately
in
the
other
comprehensive income in the period in which they
occur. Remeasurements are not reclassified to
profit or loss in the subsequent periods.
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2.

m. Imbalan Kerja (lanjutan)

n.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

m. Employee Benefits (continued)

Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Post-employment Benefits (continued)

Ketika program imbalan berubah atau terdapat
kurtailmen atas program, bagian imbalan yang
berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan
atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada
saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas
program.

When the benefits of a plan are changed, or when
a plan is curtailed, the portion of the changed
benefit related to past service of employees, or
gain or loss on curtailment, is recognized
immediately in profit or loss when the plan
amendment or curtailment occurs.

Perusahaan menentukan (penghasilan) beban
bunga neto atas (aset) liabilitas imbalan
pascakerja neto dengan menerapkan tingkat
bunga diskonto pada awal periode pelaporan
tahunan untuk mengukur liabilitas imbalan
pascakerja selama periode berjalan.

The Company determines the net interest expense
(income) on the net employee benefits liability
(asset) for the period by applying the discount rate
used to measure the employee benefits liability at
the beginning of the annual period.

Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian
atas penyelesaian liabilitas imbalan pascakerja
pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau
kerugian atas penyelesaian merupakan selisih
antara nilai kini liabilitas imbalan pascakerja yang
ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan
harga penyelesaian, termasuk setiap aset program
yang dialihkan dan setiap pembayaran yang
dilakukan secara langsung oleh Perusahaan
sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

The Company recognizes gains and losses on the
settlement of employee benefits liability when the
settlement occurs. The gain or loss on settlement
is the difference between the present value of
employee benefits liability being settled as
determined on the date of settlement and the
settlement price, including any plan assets
transferred and any payment made directly by the
Company in connection with the settlement.

Perusahaan mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri
dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan setiap
keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan
(2) penghasilan atau beban bunga neto di laba rugi
pada saat terjadinya.

The Company recognizes the (1) service costs,
comprising of current service cost, past-service
cost, and any gain or loss on settlement, and
(2) net interest expense or income immediately in
profit or loss.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

n. Revenue and Expenses Recognition

Pendapatan dari penjualan real estat diakui
berdasarkan
PSAK
No.
44,
“Akuntansi
Pengembangan Real Estat”. Berdasarkan PSAK
tersebut maka:

Revenues from sales of real estate are recognized
according to PSAK No. 44, "Accounting for Real
Estate Development". Based on the PSAK then:

1.

1.

Penjualan bangunan rumah, ruko, bangunan
sejenis lain beserta kavling tanahnya diakui
dengan metode akrual penuh (full accrual
method) apabila telah memenuhi seluruh
kriteria berikut:
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The sale of houses, shophouses, other
similar buildings and land plots are
recognized using the full accrual method if it
meets all of the following criteria:

The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Dan untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 and 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
2.

PT NUSANTARA ALMAZIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)
n.

2.

Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)
a.
b.
c.

d.

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)
n. Revenue
and
(continued)

Proses penjualan telah selesai.
Harga jual akan tertagih.
Tagihan Perusahaan tidak akan bersifat
subordinasi di masa yang akan datang
terhadap pinjaman lain yang akan
diperoleh pembeli.
Perusahaan telah mengalihkan risiko dan
manfaat kepemilikan unit bangunan
kepada pembeli melalui suatu transaksi
yang
secara
substansial
adalah
penjualan serta Perusahaan tidak lagi
berkewajiban atau terlibat secara
signifikan
dengan
unit
bangunan
tersebut.

Penjualan kavling tanah tanpa bangunan
diakui dengan metode akrual penuh apabila
pada saat pengikatan jual beli seluruh kriteria
berikut ini telah terpenuhi:
a. Jumlah pembayaran oleh pembeli telah
mencapai 20% dari harga jual yang
disepakati dan jumlah tersebut tidak
dapat diminta kembali oleh pembeli.
b. Harga jual akan tertagih.
c. Tagihan Perusahaan tidak akan bersifat
subordinasi terhadap pinjaman lain yang
akan diperoleh pembeli di mas`a yang
akan datang.
d. Proses pengembangan tanah telah
selesai sehingga Perusahaan tidak
berkewajiban lagi untuk menyelesaikan
kavling tanah yang dijual, seperti
kewajiban untuk mematangkan kavling
tanah atau kewajiban untuk membangun
fasilitas-fasilitas pokok yang dijanjikan
oleh atau yang menjadi kewajiban
Perusahaan, sesuai dengan pengikatan
jual beli atau ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e. Hanya kavling tanah saja yang dijual,
tanpa
diwajibkan
keterlibatan
Perusahaan dalam pendirian bangunan di
atas kavling tanah tersebut.
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2.

Expenses

ACCOUNTING
Recognition

a.
b.
c.

Sales process completed.
The selling price is collectible.
The Company's claim will not be
subordinated in the future to any other
loan that the buyer will obtain.

d.

The Company has transferred the risks
and rewards of ownership of the
building unit to the buyer through a
transaction which is substantially the
sale and the Company is no longer
obligated or significantly involved with
the building unit.

Sale of land plots without building is
recognized by full accrual method if at the
time of sale and purchase binding all of the
following criteria have been fulfilled:
a. The amount of payment by the buyer has
reached 20% of the agreed selling price
and the amount cannot be requested by
the buyer.
b. The selling price is collectible.
c. The Company's claim will not be
subordinated to other borrowings that
future buyers will obtain.
d. The process of land development has
been completed so that the Company is
no longer obliged to settle the land for
sale, such as the obligation to finalize the
land plot or the obligation to build the
basic facilities promised by or under the
Company's obligations, in accordance
with the binding of the sale and purchase
or the provisions of the laws and
regulations.
e. Only land plots are sold, without any
obligation of the Company's involvement
in the construction of buildings on the
land plots.
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IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2.

n. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)
3.

c.

o.

n. Revenue
and
(continued)

Penjualan unit bangunan kondominium,
apartemen, perkantoran, pusat belanja dan
bangunan sejenis lainnya, serta unit dalam
kepemilikan secara time sharing, diakui
dengan metode persentase penyelesaian,
(percentage-of-completion method) apabila
seluruh kriteria berikut ini terpenuhi:
a. proses konstruksi telah melampaui tahap
awal, yaitu fondasi bangunan telah
selesai dan semua persyaratan untuk
memulai pembangunan telah terpenuhi;
b.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

jumlah pembayaran oleh pembeli telah
mencapai 20% dari harga jual yang telah
disepakati dan jumlah tersebut tidak
dapat diminta kembali oleh pembeli; dan
jumlah pendapatan penjualan dan biaya
unit bangunan dapat diestimasi dengan
andal.

3.

Expenses

ACCOUNTING
Recognition

Sale of condominium units, apartments,
offices, shopping centers and other similar
buildings and time-sharing units is
recognized on a percentage of completion
method if all of the following criteria are met:
a.

b.

c.

the construction process has exceeded
the initial stage, the foundation of the
building has been completed and all
requirements to start develop have
been met;
the amount of payment by the buyer
has reached 20% of the agreed selling
price and the amount cannot be
requested by the buyer; and
the amount of revenue and the cost of
building units can be estimated reliably.

Penjualan unit bangunan kondominium,
apartemen perkantoran, pusat perbelanjaan
dan bangunan sejenis lainnya, serta unit
dalam kepemilikan secara time sharing yang
telah selesai proses pembangunannya diakui
dengan metode akrual penuh.

Sales of condominium units, office buildings,
shopping malls and other similar buildings,
and time-sharing units that have been
completed the construction process are
recognized using the full accrual method.

Seluruh penerimaan hasil penjualan bangunan
rumah dan kavling tanah yang belum memenuhi
persyaratan di atas, ditangguhkan dan transaksi
tersebut diakui dengan metode deposit serta
dikelompokkan sebagai akun “Uang Muka
Penjualan” pada laporan posisi keuangan.

All proceeds from sale of residential buildings and
land plots that have not met the above
requirements are deferred and the transactions
are recognized using the deposit method and are
classified as "Sales Advances" account in the
statement of financial position.

Penerimaan dari tanda jadi untuk pembelian yang
batal, biaya administrasi, penghasilan bunga dari
para pembeli, biaya perbaikan (yang tidak
ditanggung oleh kontraktor), biaya pemeliharaan
sebelum penyerahan dan beban usaha lainnya
diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

Receipts from the signing for canceled purchases,
administrative fees, interest earned from buyers,
repair costs (not borne by the contractor),
maintenance costs prior to delivery and other
operating expenses are recognized on incurred
(accrual basis).

Pajak Penghasilan

o. Income tax

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 46,
“Pajak penghasilan”.
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The Company has adopted PSAK 46, “Income
Tax”.
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2.

o. Pajak Penghasilan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

o. Income tax (continued)

Pajak Final

Final tax

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur
beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang
bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai
bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas
transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami
kerugian. Pajak penghasilan final dihitung pada
jumlah total tagihan untuk nilai kontrak yang
dikumpulkan selama setahun. Oleh karena itu,
tidak ada aset/kewajiban pajak tangguhan yang
diakui.

Tax regulation in Indonesia determined that
certain taxable income is subjected to final tax.
Final tax applied to the gross value of transactions
is applied even when the parties carrying the
transaction recognizing losses. The final income
tax is calculated on the total amount of the invoice
for the contract value collected during the year.
Therefore, no deferred tax assets/liabilities are
recognized.

Perusahaan menyajikan beban pajak final
sehubungan dengan penjualan kavling, rumah,
bangunan komersial dan apartemen sebagai pos
tersendiri pada laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain.

The Company present all of the final tax arising
from sales of landplots, houses and shops as
separate line item in the statement of profit or loss
and other comprehensive income.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset
revaluasian dan dasar pengenaan pajak
merupakan perbedaan temporer sehingga
menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan,
kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang
pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang
dikenakan atas nilai bruto transaksi.

The difference between the carrying amount of a
revalued asset and its tax base is a temporary
difference and gives rise to a deferred tax liability
or asset, except for certain asset such as land,
which realization is taxed with final tax on gross
value of transaction.

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1994, nilai
pengalihan adalah nilai yang tertinggi antara nilai
berdasarkan Akta Pengalihan Hak dan Nilai Jual
Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang
bersangkutan.

According to Law No. 12 year 1994, the value of
the transfer is the highest value among the values
under the Deed of Assignment and the Tax Object
Sales Value of related land and/or buildings.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5
tanggal 23 Maret 2002, pajak penghasilan untuk
pendapatan ruang perkantoran dan pusat ritel
dikenakan pajak bersifat final sebesar 10% dari
nilai pendapatan yang bersangkutan, kecuali untuk
pendapatan
pada
kontrak
sewa
yang
ditandatangani sebelum peraturan tersebut yang
dikenakan 6%.

Based on Government Regulation (PP) No. 5
dated March 23, 2002, income from shopping
center rental is subjected to a final tax of 10%,
except for income on rental contracts signed prior
to such regulation which is subject to 6%.
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2.

Pajak Penghasilan (lanjutan)

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

o. Income tax (continued)

Pajak Final (lanjutan)

Final tax (continued)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71/2008
tentang “perubahan ketiga pada PP No. 48/1994
tentang pembayaran pajak penghasilan atas
penghasilan dari transfer hak atas tanah dan/ atau
bangunan ” tanggal 4 November 2008, efektif
tanggal 1 Januari 2009, penghasilan dari
penjualan atau pengalihan tanah dan bangunan
untuk pengembang real estat (developer)
dikenakan pajak final sebesar 5% dari nilai
penjualan atau pengalihan, yang telah digantikan
oleh Peraturan Pemerintah No. 34/2016 tanggal
8 Agustus 2016, efektif tanggal 8 September 2016,
penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan
atau bangunan dikenakan pajak final sebesar
2,5% dari nilai penjualan atau pengalihan.

On November 4, 2008, the President of the
Republic of Indonesia and the Minister of Law and
Human Rights signed Government Regulation No.
71/2008 (PP No. 71/2008) on “the third changes
on PP No. 48/1994 regarding payment of income
tax on income from transfer rights on land and/or
building”. This regulation provides that, effective
January 1, 2009, the income of a taxpayer from
transactions of transferring rights on land and/or
building, is subjected to final tax of 5% from the
sales or transfer, which has been replaced by
Government Regulation (PP) No. 34/2016 dated
August 8, 2016, effective since September 8, 2016,
income from the transfer of land or buildings are
subjected to final tax amounted to 2.5% of the
value of the sale or transfer.

Pajak Kini

Current Tax

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini untuk
tahun berjalan dan tahun sebelumnya diukur
sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi
dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Current income tax assets and liabilities for the
current period are measured at the amount
expected to be recovered from or paid to the
taxation authority.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba
kena pajak tahun berjalan yang dihitung
berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the
taxable profit for the year computed using the
prevailing tax rates.

Kekurangan/kelebihan
pembayaran
pajak
penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Beban
Pajak Kini” dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain. Perusahaan juga
menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian
dari “Beban Pajak Kini”.

Underpayment/overpayment of income tax are
presented as part of “Tax Expense - Current” in the
statements of profit or loss and other
comprehensive income. The Company also
presented interest/penalty, if any, as part of
“Current Tax Expense”.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada
saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika
diajukan keberatan, pada saat keputusan atas
keberatan ditetapkan.

Amendments to tax obligations are recorded when
a tax assessment letter is received or, if appealed
against, when the result of the appeal is
determined.

Laba Per Saham Dasar

p. Basic Earnings Per Share

Laba (rugi) neto per saham dasar dihitung dengan
membagi laba (rugi) neto untuk para pemegang
saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham
biasa yang beredar pada periode/tahun
bersangkutan.
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Basic earnings (loss) per share are computed by
dividing net income (loss) to shareholders with the
weighted average number of outstanding shares
during the period/year.
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q.

r.

Segmen Operasi

2.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

q. Operating Segment

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan
internal mengenai komponen dari Perusahaan
yang secara regular ditelaah oleh “pengambil
keputusan
operasional”
dalam
rangka
mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja
segmen operasi.

Operating segments are identified on the basis of
internal reports about components of the Company
that are regularly reviewed by the “chief operating
decision maker” in order to allocate resources to
the segments and to assess their performances.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan
merupakan ukuran yang dilaporkan kepada
pengambil keputusan operasional Perusahaan
untuk tujuan pengambilan keputusan untuk
mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan
menilai kinerjanya.

Every segment elements are regularly reviewed by
the Company chief operating decision maker to
make decisions about resources to be allocated to
the segment and assess its performance.

Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

r. Tax Amnesty Assets and Liabilities

Berdasarkan PSAK No. 70 “Akuntansi Aset dan
Liabilitas
Pengampunan
Pajak”,
aset
pengampunan pajak pada awalnya diakui sebesar
nilai aset yang dilaporkan dalam Surat Keterangan
Pengampunan Pajak (“SKPP”) sebagai biaya
perolehannya. Liabilitas pengampunan pajak
terkait diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk
menyerahkan kas atau setara kas untuk
menyelesaikan
kewajiban
yang
berkaitan
langsung dengan perolehan aset pengampunan
pajak. Selisih antara aset pengampunan pajak dan
liabilitas pengampunan pajak diakui di ekuitas
sebagai tambahan modal disetor. Tambahan
modal disetor tersebut selanjutnya, tidak dapat
diakui sebagai laba rugi direalisasi atau
direklasifikasi ke saldo laba.

Based on applied PSAK No. 70, “Accounting for
Tax Amnesty Assets and Liabilities”, the tax
amnesty asset is initially measured at the amount
reported in the Tax Amnesty ApprovalLetter (Surat
Keterangan Pengampunan Pajak/SKPP) as its
deemed cost. Any related tax amnesty liability is
measured at the amount of cash or cash
equivalents that will settle the contractual
obligation related to the acquisition of the tax
amnesty asset. Any difference between the tax
amnesty asset and the related tax amnesty liability
is recorded in equity as additional paid-in capital.
The additional paid-in capital shall not be
subsequently recycled to profit or loss or
reclassified to the retained earnings.

Tagihan pajak, aset pajak tangguhan atas
akumulasi rugi pajak dan provisi atas
ketidakpastian posisi pajak disesuaikan ke laba
rugi pada periode SPHPP disampaikan.

Any claims for tax refund, deferred tax asset from
fiscal loss carryforward and provision for any
uncertain tax position have been directly adjusted
to profit or loss when the SPHPP was submitted.

Pengukuran setelah pengakuan awal dan
penghentian pengakuan aset dan liabilitas
pengampunan pajak mengacu pada SAK yang
relevan sesuai dengan karakteristik aset dan
liabilitas terkait. Entitas diperkenankan untuk
mengukur
kembali
aset
dan
liabilitas
pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar
sesuai dengan SAK yang relevan pada tanggal
SKPP. Selisih nilai pengukuran kembali dengan
biaya perolehan aset dan liabilitas pengampunan
pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan
dalam tambahan modal disetor.

The measurement after initial recognition and
derecogrnition of tax amnesty assets and liabilities
is refered to relevant SAK in accordance with the
respective characteristics of the assets and
liabilities. Entities are allowed to remeasure tax
amnesty assets and liabilities at fair value in
accordance with the relevant SAK at SKPP date.
The difference in value of remeasurement with the
carrying amount of tax amnesty assets and
liabilities recognized previously is adjusted in paidin capital.
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Aset dan
(lanjutan)

Liabilitas

Pengampunan

2.

ACCOUNTING

Pajak

s. Tax Amnesty Assets and Liabilities (continued)

Aset dan liabilitas pengampunan pajak disajikan
secara terpisah dari aset dan liabilitas lainnya.
Saling hapus antara aset dan liabilitas
pengampunan pajak tidak dapat dilakukan. Jika
pengukuran kembali dilakukan, aset dan liabilitas
pengampunan pajak direklasifikasi dari penyajian
secara terpisah dan disajikan dalam pos aset dan
liabilitas yang serupa.

Tax amnesty assets and liabilities are presented
separately from other assets and liabilities. The
offseting between tax amnesty assets and
liabilities can not be done. If remeasurements are
made, tax amnesty assets and liabilities are
reclassified from the separate presentation and
presented in similar account of assets and
liabilities.

Biaya Emisi Saham Ditangguhkan

t.

Penawaran umum perdana saham Perusahaan
masih dalam proses. Biaya-biaya yang telah
dikeluarkan sehubungan dengan penawaran
umum tersebut disajikan sebagai biaya emisi
saham yang ditangguhkan yang nantinya akan
dicatat sebagai pengurang tambahan modal
disetor pada kelompok ekuitas apabila pernyataan
pendaftaran telah dinyatakan efektif.
3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

PERTIMBANGAN,
ASUMSI
DAN
ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING

SUMBER

Deferred Stock Issuance Cost
The Company’s shares Initial Public Offering still
on process. Cost incurred related to the public
offering is presented as a deferred stock issuance
cost and subsequently will be recorded as a
deduction of paid in capital as part of stockholders’
equity when the statement of registration are
became effective.

3.

SUMMARY
POLICIES

OF

SIGNIFICANT

ACCOUNTING

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan
manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi
dan asumsi yang akan memengaruhi jumlah-jumlah
pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan
serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada tiap-tiap
akhir periode laporan keuangan. Pertimbangan dan
estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan
keuangan ditelaah secara berkala berdasarkan
pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk
ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang
mungkin terjadi. Namun, ketidakpastian atas asumsi
serta
estimasi
tersebut
dapat
menimbulkan
penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan
liabilitas pada tahun berikutnya.

The preparation of the financial statements requires
the management to make judgments, estimates and
assumptions that will affect the reported amounts of
revenues, expenses, assets and liabilities and the
disclosures of contingent liabilities at each end period
of financial statements. Judgments and estimates
used in preparing the financial statements are
reviewed periodically based on historical experiences
and other factors, including the expectation of the
future events that might occur. However, uncertainty
about these assumptions and estimates could result
in outcomes that could require a material adjustment
to the carrying amount of the asset or liability affected
in future periods.

Pertimbangan yang
kebijakan akuntansi

penerapan

Judgments made in applying accounting policies

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi
Perusahaan, manajemen telah membuat pertimbangan
berikut, selain yang telah tercakup dalam estimasi, yang
memiliki dampak signifikan atas jumlah-jumlah yang
diakui dalam laporan keuangan:

In the process of applying the Company's accounting
policies, management has made the following
judgments, apart from those involving estimations,
which has the most significant effect on the amounts
recognized in the financial statements:

dibuat

dalam
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dalam

penerapan

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

Judgments made in applying accounting policies
(continued)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Classification of Financial Assets and Financial
Liabilities

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan
liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan
dengan mempertimbangkan apakah definisi yang
ditetapkan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014) telah
terpenuhi. Aset dan liabilitas keuangan diakui dan
dikelompokkan sesuai dengan kebijakan akuntansi
Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 25 atas
laporan keuangan.

The Company determines the classifications of certain
assets and liabilities as financial assets and financial
liabilities by judging if they meet the definition set forth
in PSAK No. 55 (Revised 2014). The financial assets
and financial liabilities are accounted for in
accordance with the Company’s accounting policies
disclosed in Note 25 to the financial statements.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Key sources of estimation uncertainty

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi
ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang
memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian material
terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas untuk
tahun/periode 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 tercermin dalam asumsi terkait pada saat
terjadinya.

The main assumptions related to the future and main
sources of estimation uncertainty at the reporting date
that have a significant risk of material adjustments to
the carrying amount of assets and liabilities within the
next year end are disclosed below. The Company’s
assumptions and estimates are based on a reference
available at the time the financial statements are
prepared. Current situation and assumptions
regarding future developments, may change due to
market changes or circumstances beyond the control
of the Company. These changes are reflected in the
related assumptions as incurred.

Masa Manfaat Aset Tetap

Useful Lives of Fixed Assets

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan
menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran
masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi
masa manfaat ekonomis aset tetap 5 tahun, suatu
kisaran yang umumnya diperkirakan dalam industri
sejenis. Perubahan dalam pola pemakaian dan tingkat
perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa
manfaat ekonomis serta nilai sisa aset dan karenanya
biaya penyusutan masa depan memiliki kemungkinan
untuk diubah/direvisi. Jumlah tercatat aset tetap
Perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan
diungkapkan di dalam Catatan 9 laporan keuangan.

The cost of fixed assets is depreciated on a straightline basis over the fixed assets estimated economic
useful lives. Management estimates the useful lives of
these fixed assets to be within 5 years. These are
common life expectancies applied in the industry.
Changes in the expected level of usage and
technological developments could impact the
economic useful lives and the residual values of these
assets, therefore, future depreciation charges could
be revised. The carrying amount of the Company's
fixed assets at the statement of financial position date
is disclosed in Note 9 to the financial statements.

Liabilitas Imbalan Pascakerja

Post-employment Benefits Obligations

Penentuan liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan
kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi
yang digunakan oleh aktuaris independen dalam
menghitung jumlah-jumlah tersebut.

The determination of the Company’s employee
benefits liabilities and employee benefits expense is
dependent on its selection of certain assumptions
used by independent actuary in calculating such
amounts.
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PERTIMBANGAN,
ASUMSI
DAN
SUMBER
ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENTING (lanjutan)

3.

SUMMARY OF SIGNIFICANT
POLICIES (continued)

ACCOUNTING

Sumber Estimasi Ketidakpastian (lanjutan)

Key sources of estimation uncertainty (continued)

Liabilitas Imbalan Pascakerja (lanjutan)

Post-employment Benefits Obligations (continued)

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto,
tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri
karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun
dan tingkat kematian.

Those assumptions include among others, discount
rates, future annual salary increase, annual employee
turn-over rate, disability rate, retirement age and
mortality rate.

Hasil aktual yang berbeda dengan jumlah yang
diestimasi diperlakukan sesuai dengan kebijakan
sebagaimana diatur dalam Catatan 2 atas laporan
keuangan. Sementara manajemen Perusahaan
berpendapat bahwa asumsi yang digunakan adalah
wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dari hasil aktual
atau perubahan signifikan dalam asumsi yang
ditetapkan secara material dapat mempengaruhi
perkiraan jumlah liabilitas atas imbalan kerja dan beban
imbalan kerja karyawan. Jumlah tercatat liabilitas
imbalan pascakerja Perusahaan diungkapkan pada
Catatan 17 atas laporan keuangan.

Actual results that differ from the Company’s
assumptions are treated in accordance with the
policies as mentioned in Note 2 to the financial
statements. While the Company believes that its
assumptions are reasonable and appropriate,
significant differences in the Company’s actual
experience or significant changes in the Company’s
assumptions may materially affect its employee
benefits liability and employee benefits expense. The
carrying amount of the Company’s post-employment
benefits obligations disclosed in Note 17 to the
financial statements.

Pajak Penghasilan

Income Tax

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan
penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat
transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang
penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan
usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas
pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah
akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.
Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan
jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan
berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan
pajak tangguhan pada periode di mana penentuan
tersebut dilakukan. Jumlah tercatat utang pajak
penghasilan Perusahaan diungkapkan di dalam
Catatan 12 atas laporan keuangan.

Significant judgment is involved in determining the
provision for income taxes. The Company recognizes
liabilities for expected tax issues based on estimates
of whether additional taxes will be due. Where the final
tax outcome of these matters is different from the
amounts that were initially recognized, such
differences will impact the income tax and deferred tax
provisions in the period in which such determination is
made. The Company’s carrying amount of tax payable
is disclosed in Note 12 to the financial statements.

KAS DAN BANK

4.
31 Mei 2019 /
May 31, 2019

Kas

2.930.255

CASH ON HAND AND CASH IN BANKS

31 Desember / December 31
2018

2017

4.300.000

3.500.000

2016
3.500.000

Bank
Rupiah
PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk
PT Bank BRIsyariah Tbk
PT Bank DKI
PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk

Cash on hand
Cash in banks

1.644.510.304
1.283.821.196
291.435.878

2.069.434.379
1.279.226.252
291.173.322

6.969.591.936
1.264.165.306
164.149.773

51.324.103.806
1.249.212.701
17.175.940

212.109.001

2.211.628.674

276.431.624

121.234.465
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Rupiah
PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk
PT Bank BRIsyariah Tbk
PT Bank DKI
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Indonesia
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KAS DAN BANK (lanjutan)

4.

31 Mei 2019 /
May 31, 2019
PT Bank Central
Asia Tbk
PT Bank Victoria
International Tbk
PT Bank
Sinarmas Tbk
PT Bank Artha
Graha Tbk
PT Bank Pan
Indonesia Tbk
Sub-total
Total

HAND

AND

CASH

IN

BANKS

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

20.484.501

43.574.400

22.014.475

23.051.804

PT Bank Central
Asia Tbk
PT Bank Victoria
International Tbk
PT Bank
SinarmasTbk
PT Bank Artha
Graha Tbk
PT Bank Pan
Indonesia Tbk

3.789.513.995

6.167.849.320

8.978.307.454

53.203.711.613

Sub-total

3.792.444.250

6.172.149.320

8.981.807.454

53.207.211.613

164.304.755

178.278.688

122.983.261

283.018.633

71.338.644

20.910.293

66.503.667

124.541.593

58.115.316

15.113.508

59.455.412

60.320.671

43.394.400

58.509.804

33.012.000

1.052.000

Semua rekening bank ditempatkan pada bank pihak
ketiga. Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018,
2017 dan 2016 tidak terdapat kas dan bank yang
digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.
5.

CASH ON
(continued)

All cash in banks are placed in third-party banks. As
of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016,
no cash on hand and cash in banks pledged as
collateral of loans.

PIUTANG USAHA

5.
31 Mei 2019 /
May 31, 2019

Total

TRADE RECEIVABLES

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

Pihak ketiga
Rumah
Apartemen

15.252.473.906
4.238.963.811

16.177.327.336
5.379.686.447

19.877.934.836
2.494.396.950

19.832.571.611
555.364.980

Third parties
House
Apartment

Total

19.491.437.717

21.557.013.783

22.372.331.786

20.387.936.591

Total

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging of trade receivables is as follows:

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

Lancar dan tidak mengalami
penurunan nilai
Lewat jatuh tempo
1 - 30 hari
31 - 60 hari
Lebih dari 60 hari

2.621.884.639

3.390.426.547

7.704.641.170

9.124.335.700

225.625.000
427.131.570
16.216.796.508

1.176.198.500
304.445.000
16.685.943.736

3.714.499.720
1.370.966.000
9.582.224.896

460.255.000
1.453.900.000
9.349.445.891

Neither past due nor
Impaired
Over due
1 - 30 days
31 - 60 days
More than 60 days

Total

19.491.437.717

21.557.013.783

22.372.331.786

20.387.936.591

Total

Saldo piutang usaha di atas seluruhnya dalam mata
uang Rupiah dimana meliputi:
- piutang kepada pihak bank atas transaksi penjualan
real estat melalui fasilitas kredit kepemilikan rumah
(KPR) atas rumah-rumah inden dan,
- sisa tagihan retensi yang masih belum dibayarkan
oleh pihak bank terkait dengan fasilitas KPR di atas.
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The above trade receivables are in Rupiah which
includes:
- receivables to the bank for the sale of real estate
transactions
through
mortgage
facilities
(mortgage) on pivot houses and,
- the remaining retention bill that is still not paid by
the bank related to the above KPR facility.
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PIUTANG USAHA (lanjutan)

5.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti
objektif atas penurunan nilai piutang dan seluruh saldo
piutang usaha tersebut dapat tertagih, sehingga tidak
diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas
piutang.

Management believes that there is no objective
evidence of impairment of the receivables and
account receivables balances are collectible, so no
allowance for impairment of account receivables is
required.

Piutang usaha Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2018
yang masih terutang pada tanggal 31 Mei 2019 dan
31 Desember 2018 digunakan sebagai jaminan
pinjaman (Catatan 15).

Trade receivable of the Company as of
March 31, 2018 that are still outstanding as of
May 31, 2019 and December 31 2018 were used as
collateral for loan (Note 15).

PIUTANG LAIN-LAIN

6.
31 Mei 2019 /

OTHER RECEIVABLES

31 Desember / December 31

May 31, 2019

7.

TRADE RECEIVABLES (continued)

2018

2017

2016

Karyawan
Konsumen
Kontraktor
Uang jaminan

122.329.000
8.228.415
-

122.500.000
102.164.940
-

1.588.500
350.900
1.673.063.000
10.000.000

15.690.000
1.673.063.000
-

Employees
Customers
Contractors
Security deposit

Total

130.557.415

224.664.940

1.685.002.400

1.688.753.000

Total

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, tidak terdapat piutang lain-lain yang
digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, there are no other receivables used as
collateral for the loan.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti
objektif atas penurunan nilai piutang dan seluruh saldo
piutang lain-lain tersebut dapat tertagih, sehingga tidak
diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas
piutang.

Management believes that there is no objective
evidence of impairment of the receivables and other
receivables balances are collectible, so no allowance
for impairment of receivables is required.

PERSEDIAAN

7.
31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31

May 31, 2019
Aset real estat
Apartemen
Kavling tanah
Rumah
Bangunan dalam
penyelesaian
Total

INVENTORIES

2018

2017

2016

63.560.612.469
23.708.822.594
2.430.250.700

29.369.337.003
1.207.600.000

35.506.407.724
2.981.500.000

-

-

66.383.722.254

33.397.276.320

Real estate assets
Apartment
Land plots
Houses
Building in
progress

167.998.887.519

89.699.685.763

96.960.659.257

71.885.184.044

Total

64.687.871.369
102.245.434.750
1.065.581.400

Pada 31 Mei 2019, Perusahaan mengasuransikan
apartemen kepada PT Asuransi Tri Pakarta terhadap
resiko gemba bumi dan semua resiko lainnya dengan
nilai
pertanggungan
masing-masing
sebesar
Rp 75.367.590.728.

As of May 31, 2019, the Company insured the
apartment to PT Asuransi Tri Pakarta for the risk of
earthquake and all risks with a sum of insured
amounted to Rp 75,367,590,728.

Untuk 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
jumlah persediaan yang diakui sebagai beban pokok
penjualan
masing-masing
adalah
sebesar
Rp
5.822.060.630,
Rp
21.917.919.342,
Rp
36.954.817.593
dan
Rp
97.466.140.995
(Catatan 20).

For May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, total inventories recognized as cost of sales
amounted to Rp 5,822,060,630, Rp 21,917,919,342,
Rp 36,954,817,593 and Rp 97,466,140,995 (Note 20),
respectively.
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PERSEDIAAN (lanjutan)

7.

INVENTORIES (continued)

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, Perusahaan mengkapitalisasi biaya pinjaman
sebesar biaya pinjaman aktual yang digunakan untuk
menghasilkan persediaan tersebut masing-masing
adalah
sebesar
nihil,
Rp
5.434.737.752,
Rp 5.763.166.438 dan nihil.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, the Company capitalized borrowing costs in the
amount of the actual borrowing costs used to produce
the inventories amounted to nil, Rp 5,434,737,752,
Rp 5,763,166,438 and nil, respectively.

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tanggal
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak
terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai atas
persediaan ataupun indikasi bahwa jumlah tercatat
persediaan tersebut melampaui nilai realisasi netonya.

Management believes that as of May 31, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016, there are no
events or changes in circumstances that indicate any
impairment in value of the inventories or an indication
that the carrying amount of such inventories exceeds
its net realizable value.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, tanah dan bangunan digunakan sebagai
jaminan atas utang bank Perusahaan (Catatan 15).

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, land and buildings are pledged as collateral for
the Company's bank loans (Note 15).

TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN

8.

UNDEVELOPED LAND

31 Desember / December 31

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

2018

2017

2016

Saldo Awal
Penambahan tahun berjalan
Reklasifikasi ke persediaan

356.438.281.763
1.937.257.444
(82.171.266.529 )

350.295.300.385
6.142.981.378
-

344.763.102.567
5.532.197.818
-

84.095.928.711
299.191.020.125
(38.523.846.269)

Saldo akhir

276.204.272.678

356.438.281.763

350.295.300.385

344.763.102.567

Rincian tanah yang belum dikembangkan adalah
sebagai berikut:

Beginning balance
Addition for the year
Reclassify to inventories
Ending balance

The details of undeveloped land are as follows:
31 Desember / December 31

Lokasi /
Location
Tangerang

31 Mei 2019 / May 31, 2019
Luas /
Areas
(m2)
Total / Total

Luas /
Areas
(m2)

Luas /
Areas
(m2)

Total / Total

2017

2016

Total / Total

Luas /
Areas (m2)

Total / Total

156.639

276.204.272.678

151.586

275.768.064.305

150.969

271.552.631.193

153.672

272.321.422.832

-

-

116.713

80.670.217.458

139.243

78.742.669.192

145.451

72.441.679.735

156.639

276.204.272.678

268.299

356.438.281.763

290.212

350.295.300.385

299.123

344.763.102.567

Karawang
Total

2018

Status kepemilikan tanah yang belum dikembangkan
adalah sebagai berikut:

The status of undeveloped land ownership is as
follows:

Luas / Area (m2)
31 Desember / December 31

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

2018

2017

2016

Sertifikat Hak Guna Bangunan
Pelepasan hak
Dalam proses
pelepasan hak

156.639
-

268.299
-

131.303
2.911

133.335
12.029

-

-

155.998

153.759

Building Use Certificate
Released rights
In the process of
releasing rights

Total

156.639

268.299

290.212

299.123

Total

Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dalam
proses sertifikasi dan perpanjangan hak atas tanah
karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan
didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.
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Management believes that there will be no issue in
obtaining the land certificates and the extension of the
land rights since all the land were legally acquired and
supported by sufficient evidence of ownership.
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TANAH YANG BELUM DIKEMBANGKAN (lanjutan)

8.

UNDEVELOPED LAND (continued)

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, tanah yang belum dikembangkan termasuk
tanah sejumlah Rp 280.628.000.000 melalui program
pengampunan pajak pada tahun 2016 (Catatan 12d).
9.

ASET TETAP

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, the undeveloped land included land amounting
to Rp 280,628,000,000 through the tax amnesty
program in 2016 (Note 12d).
9.

FIXED ASSETS

Rincian dan mutasi akun aset tetap adalah sebagai
berikut:

Biaya Perolehan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Akumulasi
Penyusutan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Jumlah Tercatat

Biaya Perolehan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Akumulasi
Penyusutan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Jumlah Tercatat

Biaya Perolehan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Akumulasi
Penyusutan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Jumlah Tercatat

Saldo Awal /
Beginning
Balance

The details and movement of fixed assets are as
follows:

31 Mei 2019 / May, 31 2019
Penambahan /
Additions

Pengurangan /
Deductions

Reklasifikasi /
Reclassifications

Saldo Akhir /
Ending Balance

669.309.500

-

-

-

669.309.500

938.367.020
1.607.676.520

2.735.255
2.735.255

-

-

941.102.275
1.610.411.775

383.693.564

49.284.125

-

-

432.977.689

510.265.399
893.958.963
713.717.557

57.972.241
107.256.366

-

-

568.237.640
1.001.215.329
609.196.446

Saldo Awal /
Beginning
Balance

Accumulated
Depreciation
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total
Carrying Amounts

31 Desember 2018 / December 31, 2018
Penambahan /
Additions

Pengurangan /
Deductions

669.309.500

-

-

733.473.925
1.402.783.425

204.893.095
204.893.095

-

Reklasifikasi /
Reclassifications

Saldo Akhir /
Ending Balance
669.309.500
-

938.367.020
1.607.676.520

265.411.660

118.281.904

-

-

383.693.564

390.696.471
656.108.131
746.675.294

119.568.928
237.850.832

-

-

510.265.399
893.958.963
713.717.557

Pengurangan /
Deductions

Reklasifikasi /
Reclassifications

Saldo Akhir /
Ending Balance

Saldo Awal /
Beginning
Balance

Cost
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total

Cost
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total
Accumulated
Depreciation
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total
Carrying Amounts

31 Desember 2017 / December 31, 2017
Penambahan /
Additions

609.439.500

59.870.000

-

-

669.309.500

555.895.956
1.165.335.456

177.577.969
237.447.969

-

-

733.473.925
1.402.783.425

157.630.928

107.780.732

-

-

265.411.660

303.140.093
460.771.021
704.564.435

87.556.378
195.337.110

-

-

390.696.471
656.108.131
746.675.294
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Cost
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total
Accumulated
Depreciation
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total
Carrying Amounts
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ASET TETAP (lanjutan)

Biaya Perolehan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Akumulasi
Penyusutan:
Kendaraan
Peralatan dan perabot
kantor
Total
Jumlah Tercatat

9.

Saldo Awal /
Beginning
Balance

FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2016 / December 31, 2016
Penambahan /
Additions

Pengurangan /
Deductions

Reklasifikasi /
Reclassifications

Saldo Akhir /
Ending Balance

177.900.000

531.539.500

100.000.000

-

609.439.500

659.971.456
837.871.456

145.924.500
677.464.000

100.000.000

(250.000.000)
(250.000.000)

555.895.956
1.165.335.456

124.741.661

99.555.934

66.666.667

-

157.630.928

241.776.942
366.518.603
471.352.853

61.363.151
160.919.085

66.666.667

-

303.140.093
460.771.021
704.564.435

Alokasi pembebanan penyusutan aset tetap pada laba
rugi adalah sebagai berikut:

Accumulated
Depreciation
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total
Carrying Amounts

Allocation of depreciation expense of fixed assets in
profit and loss are as follows:

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

Cost
Vehicles
Office equipments
and furnitures
Total

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

Beban
umum dan
administrasi (Catatan 22)

107.256.366

237.850.832

195.337.110

160.919.085

General and
administrative
expenses (Note 22)

Total

107.256.366

237.850.832

195.337.110

160.919.085

Total

Perhitungan keuntungan penjualan aset tetap adalah
sebagai berikut:

The calculation of gain on sales of fixed assets is as
follows:
2016

Hasil penjualan
Jumlah tercatat

45.000.000
(33.333.333 )

Keuntungan penjualan aset tetap

11.666.667

Selling price
Carrying amounts
Gain on sales of fixed assets

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, manajemen berkeyakinan tidak terdapat
risiko kerusakan yang signifikan, sehingga Perusahaan
tidak memiliki nilai pertanggungan asuransi atas seluruh
aset tetap kecuali atas beberapa kendaraan
(Catatan 16).

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, management believes that there is no
significant risk of damage, so the Company does not
have insurance coverage for all fixed assets except
for several vehicles (Note 16).

Manajemen berkeyakinan bahwa pada tanggal
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016, tidak
terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang
mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap.

Management believes that as of May 31, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016, no events or
changes in circumstances indicate any impairment of
fixed assets.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, tidak terdapat aset tetap yang digunakan
sebagai jaminan atas pinjaman, aset tetap yang tidak
digunakan sementara ataupun aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif. Pada tanggal yang
sama, jumlah tercatat bruto dari aset tetap yang telah
disusutkan penuh namun masih digunakan masingmasing
adalah
sebesar
Rp
377.415.056,
Rp 311.193.056, Rp 279.554.350 dan Rp 251.010.050.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, there are no fixed assets used as collateral for
loans, fixed assets not used temporarily or fixed
assets that were suspended from active use. On the
same date, the gross carrying amount of the fixed
assets that have been fully depreciated but still in
amounted to Rp 377,415,056, Rp 311,193,056,
Rp 279,554,350 and Rp 251,010,050, respectively.
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ASET TETAP (lanjutan)

9.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, beberapa aset tetap Perusahaan dijaminkan
untuk fasilitas pinjaman (Catatan 16).

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, several fixed assets of the Company are
pledged as collateral for the loan facilities
(Note 16).

10. UTANG USAHA

10. TRADE PAYABLES

Rincian utang usaha berdasarkan nama pelanggan
adalah sebagai berikut:
31 Mei 2019 /

Total

Trade payables based on name of customers are as
follows:
31 Desember / December 31

May 31, 2019
Pihak ketiga
PT Thyssenkrupp
Elevator Indonesia
PT Bangun Kreasi
Estetika
PT Muda Bersama
Sukses
CV Ulan Jaya
PT Tiga Mas Mitra
Selaras
CV Cipta Prima Sejati
CV Farida
CV Citra Perkasa
PT Nirwana Zamrud
Raharja
PT Cipta Inti Yudha
PT Surya Pertiwi
Lain-lain
(masing-masing di
bawah Rp 100.000.000)

FIXED ASSETS (continued)

2018

2017

2016

346.772.727

377.170.251

-

-

326.400.000

848.640.000

-

-

229.500.000
-

596.700.000
324.900.000

14.235.000

357.000.000

194.614.287
6.978.000
1.525.000

294.614.287
1.525.000

1.326.565.636
150.328.000
140.300.000

1.058.695.000
4.452.873.000
1.916.925.000

-

21.800.000
-

192.272.727
123.259.500

991.250.000
-

491.982.154

419.697.943

394.145.568

159.755.568

Third parties
PT Thyssenkrupp
Elevator Indonesia
PT Bangun Kreasi
Estetika
PT Muda Bersama
Sukses
CV Ulan Jaya
PT Tiga Mas Mitra
Selaras
CV Cipta Prima Sejati
CV Farida
CV Citra Perkasa
PT Nirwana Zamrud
Raharja
PT Cipta Inti Yudha
PT Surya Pertiwi
Others
(each below
Rp 100,000,000)

1.597.772.168

2.885.047.481

2.341.106.431

8.936.498.568

Total

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, utang usaha adalah dalam Rupiah.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, trade payables are in Rupiah.

Rincian utang usaha - pihak ketiga berdasarkan umur
utang adalah sebagai berikut:

The aging schedule of trade payables - third parties is
as follows:

31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31

May 31, 2019

2018

2017

2016

Belum jatuh tempo
Telah jatuh tempo
1 - 30 hari
31 - 90 hari
> 91 hari

-

21.500.000

1.369.065.636

-

346.772.727
1.250.999.441

1.466.454.287
1.397.093.194

309.172.727
200.084.500
462.783.568

369.860.080
1.159.000.000
7.407.638.488

Not yet due
Past due
1 - 30 days
31 - 90 days
> 91 days

Total

1.597.772.168

2.885.047.481

2.341.106.431

8.936.498.568

Total

Tidak ada jaminan yang secara khusus diberikan oleh
Perusahaan atas utang usaha.
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There are no guarantees specifically provided by the
Company for its trade payables.
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LIABILITAS LANCAR KEUANGAN LAINNYA

11.

31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31

May 31, 2019
Bea perolehan hak atas
tanah dan bangunan
Notaris
Pengembalian uang
konsumen
Lain-lain (masing-masing
dibawah Rp 100.000.000)
Total

12.

CURRENT FINANCIAL LIABILITIES

2018

2017

2016

3.459.912.909
344.776.187

3.454.097.910
824.841.979

4.092.857.909
481.991.250

3.938.150.909
491.391.875

-

134.782.477

345.810.823

-

4.944.847.805

4.972.235.214

5.319.484.023

32.563.064

Acquisition fees for
land and buildings
Notary
Refund to
Customers
Others (each below
Rp 100,000,000)

8.749.536.901

9.385.957.580

10.240.144.005

4.462.105.848

Total

PERPAJAKAN

12. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes
31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31

May 31, 2019

2018

2017

2016

Pajak Pertambahan
Nilai
Pajak penghasilan
pasal 23

-

-

3.040.633.768

81.856.157

2.000.000

2.000.000

-

-

Value Added
Tax
Income tax
article 23

Total

2.000.000

2.000.000

3.040.633.768

81.856.157

Total

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

The details of taxes payable are as follows:

31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31

May 31, 2019

2018

2017

2016

Pajak penghasilan
Pasal 4 (2)
Pasal 21
Pasal 23
Pajak Pertambahan
Nilai
Pajak penjualan final

-

1.678.695
5.181.029
7.190.971

4.577.231
2.155.381
8.683.969

230.472.668
71.227.689
53.031.317

1.532.276.544
1.365.921.701

677.664.724
1.643.804.649

1.938.408.354

2.417.578.401

Income taxes
Article 4 (2)
Article 21
Article 23
Value Added
Tax
Final income tax

Total

2.898.198.245

2.335.520.068

1.953.824.935

2.772.310.075

Total

c. Pajak Penjualan Final

c. Final Tax

Perhitungan beban pajak penjualan final dan utang
pajak penjualan final untuk tahun yang berakhir
pada 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan
2016 adalah sebagai berikut:
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The calculation of final tax expense and final tax
payable for the year ended May 31, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016, are as
follows:
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12. PERPAJAKAN (lanjutan)
c.

12.

Pajak Penjualan Final (lanjutan)

c.

31 Mei 2019 /
May 31, 2019
Penjualan

d.

Total

Final Tax (continued)

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

12.145.142.679

42.835.283.838

56.748.067.040

172.853.709.503

Sales

257.983.002

1.035.806.843

823.451.739

2.869.759.201

Final tax
expenses

Beban pajak
penjualan final
Dikurangi:
Pajak penjualan final
yang telah
disetorkan
Utang pajak final
awal tahun

TAXATION (continued)

(1.330.410.548 )

(1.302.621.786 )

1.643.804.649

1.938.408.354

2.417.578.401

-

Deduction:
Final sales tax
already
paid
Beginning final tax
payable

1.365.921.701

1.643.804.649

1.938.408.354

2.417.578.401

Total

(535.865.950 )

(452.180.800 )

Sesuai dengan PP No. 34/2016, nilai penjualan
yang menjadi dasar pengenaan pajak penghasilan
final adalah nilai yang tertinggi antara 1) nilai
berdasarkan akta pengalihan hak atau 2) nilai jual
objek pajak tanah dan/atau bangunan yang
bersangkutan.

According to PP. 34/2016, the sales value which
is be the basis of the final income tax shall be the
highest between 1) the value based on the deed
of transfer of rights or 2) the selling value of the
land tax object and / or the building concerned.

Perhitungan pajak di atas menjadi dasar dalam
penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
yang disampaikan kepada Kantor Pajak.

The above tax calculation becomes the basis in
preparing the Annual Tax Return (SPT) which is
submitted to the Tax Office.

Pengampunan Pajak

d. Tax Amnesty

Undang-undang Pengampunan Pajak No. 11
Tahun 2016 (UU Pengampunan Pajak) telah
disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia yang berlaku efektif pada
tanggal 1 Juli 2016. Pengampunan Pajak adalah
penghapusan pajak yang seharusnya terutang,
tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan
sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara
mengungkap harta dan membayar uang tebusan
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
Pengampunan pajak diberikan atas kewajiban
perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak
terakhir, yaitu tahun pajak yang berakhir pada
jangka waktu 1 Januari sampai dengan
31 Desember 2015, melalui pengungkapan harta
dengan menggunakan Surat Pernyataan Harta
untuk Pengampunan Pajak (SPHPP). Lingkup
Pengampunan
Pajak
ini
meliputi
pajak
penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak
penjualan atas barang mewah.

Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016
(Tax Amnesty Law) was passed and ratified by
the Government of Indonesia which is effective
July 1, 2016. Tax Amnesty is a waiver of tax due,
administration sanctions, and tax crime sanctions
which can be granted by paying Redemption
Money (Uang Tebusan) as stipulated in this law.
The Tax Amnesty is granted on tax obligations
which have not been paid or fully settled by
taxpayers up to the latest fiscal year, which ended
within January 1 to December 31, 2015, through
assets declared using the Asset Declaration
Letter for Tax Amnesty (Surat Pernyataan Harta
untuk Pengampunan Pajak/SPHPP). The scope
of this Tax Amnesty covers income tax, ValueAdded tax and luxury-goods sales tax.

Berdasarkan SKPP tanggal 21 Desember 2016,
Perusahaan
mengungkapkan
kepemilikan
persediaan dalam bentuk tanah yang belum
dikembangkan
(tanah)
sejumlah
Rp 280.628.000.000 dan liabilitas terkait sejumlah
Rp 280.628.000.000, yang sebelumnya dilaporkan
dalam SPT Pajak Penghasilan tahun lalu.

Based on the SKPP dated December 21, 2016,
the Company declared that it owns inventory of
undeveloped
land
(land)
amounted
to
Rp 280,628,000,000 and the related liabilities to
acquire
such
assets
totaling
to
Rp 280,628,000,000, which previously were
reported in its prior year annual corporate income
tax return.
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PERPAJAKAN (lanjutan)
d.

e.

12.

Pengampunan Pajak (lanjutan)

d. Tax Amnesty (continued)

Perusahaan menyajikan tanah tersebut dan
liabilitas terkait sesuai sifat dari aset tersebut
sebagai persediaan (bagian dari tanah yang belum
dikembangkan) dan utang pihak berelasi dalam
laporan posisi keuangan.

The Company presents the declared assets and
related liabilities agree with its own nature as
inventory (as part of undeveloped land) and due
to related parties in the statement of financial
position.

Uang tebusan yang dibayarkan ke kantor pajak
sebesar Rp 2.140.022 pada laba rugi tahun 2016.

The ransom paid to the tax office is Rp 2,140,022
in 2016 profit and loss.

Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Perusahaan tidak menghitung pajak tangguhan
karena dikenakan pajak final.

The Company does not calculate deferred tax due
to final tax.

13. BEBAN AKRUAL

13.
31 Mei 2019 /
May 31, 2019

ACCRUED EXPENSES

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

Jasa profesional
terkait emisi
saham
Komisi

6.518.834.000
4.215.078

4.215.078

4.340.078

6.815.078

Professional fees
related to share
issuance
Commission

Total

6.523.049.078

4.215.078

4.340.078

6.815.078

Total

Pada tanggal 31 Mei 2019, akrual biaya emisi saham
merupakan biaya-biaya terkait dengan Penawaran
umum perdana saham Perusahaan.
14.

TAXATION (continued)

As of May 31, 2019, the share issuance accrual
expenses are costs related to the Initial Public
Offering of the Company's shares.

UANG MUKA PENJUALAN

14. SALES ADVANCES

Rincian akun uang muka penjualan adalah sebagai
berikut:
31 Mei 2019 /
May 31, 2019

The details of sales advance are as follows
31 Desember / December 31

2018

2017

2016

Apartemen
Rumah

8.039.539
677.234.958

32.094.608
2.233.172.969

1.058.369.535
1.041.220.001

10.852.548.243
616.495.408

Apartment

Total

685.274.497

2.265.267.577

2.099.589.536

11.469.043.651

Total
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UTANG BANK JANGKA PANJANG

15. LONG-TERM BANK LOANS

31 Mei 2019 /

31 Desember / December 31

May 31, 2019
PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Tabungan
Negara
(Persero) Tbk
Kredit Yasa Griya
Beban provisi yang
belum diamortisasi
Dikurangi bagian yang
jatuh tempo dalam
waktu satu tahun
Bagian jangka
panjang

2018

2017

2016

32.996.000.000

38.813.857.144

-

-

-

-

62.000.000.000

35.623.900.000

-

-

-

(128.571.426 )
(6.075.000.000 )
26.792.428.574

(24.000.000.000 )

(32.000.000.000 )

14.813.857.144

30.000.000.000

(2.000.000.000 )
33.623.900.000

PT Bank Negara
Indonesia
(Persero) Tbk
PT Bank Tabungan
Negara
(Persero) Tbk
Kredit Yasa Griya
Unamortized
provision cost
Less
current
maturities
Long-term part

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. LMC 2/2.7/180/R
tanggal
14 Juni 2019
dan
Perjanjian
Kredit
No. LMC 2/2.7/210/R tanggal 24 September 2018,
Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Term-Loan
dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”).
Saldo fasilitas Kredit Investasi dan Kredit Term-Loan
pada tanggal 31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018
adalah
sejumlah
Rp
32.867.428.574
dan
Rp 38.813.857.144.

Based on Credit Agreement No. LMC 2 /2.7/ 180/R
dated June 14, 2019 and Credit Agreement
No. LMC 2/2.7/210/R dated September 24, 2018, the
Company obtained a Investment Credit and Credit
Term-Loan facility from PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (“BNI”). Balance of the loan facility as
of May 31, 2019 and December 31, 2018 amounted
to Rp 32,867,428,574 and Rp 38,813,857,144.

31 Mei 2019 / May 31, 2019
No.

Fasilitas / Facilities

Tujuan / Purposes

1. Fasilitas Kredit Investasi /
Pembiayaan hotel / Hotel
Investment Credit Facility
financing
2. Fasilitas Term Loan / Term Pembiayaan Apartemen Poris 88
Loan Facility
Tower / Poris 88 Tower
Apartment Financing

Plafon / Plafond

Bunga / Interest

Jangka waktu /
Term

25.000.000.000

11%

24 Juni 2029 / June
24, 2029

7.996.000.000

11%

24 Juni 2020 / June
24, 2020

31 Desember 2018 / December 31, 2018
No.

Fasilitas / Facilities

1. Fasilitas Kredit Investasi /
Investment Credit Facility

Tujuan / Purposes

Plafon / Plafond

Bunga / Interest

Jangka waktu /
Term

Pembiayaan hotel / Hotel
financing

Rp 45.000.000.000

11%

14 Juni 2019 /
June 14, 2019

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, tanpa
persetujuan tertulis dari pihak BNI, Perusahaan tidak
diperkenankan untuk, antara lain:

Melakukan penjualan unit secara tunai maupun
kredit menggunakan fasilitas KPR dari bank lain.

Melakukan pengambilalihan aset milik pihak
ketiga,
kecuali
dalam
rangka
kegiatan
operasional Perusahaan.

Melakukan investasi, penyertaan modal, atau
pengambilalihan saham pada Perusahaan lain.

Mengizinkan
pihak
lain
menggunakan
Perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.

221

In connection with the credit agreement, without
written approval from BNI, the Company is not
permitted to, among other things:

Conduct sales of cash and credit units using
KPR facilities from other banks.

Take over assets belonging to third parties,
except in the context of the Company's
operational activities.

Invest in, or take over shares in other
companies.

Allow other parties to use the Company for other
parties' business activities.
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Melunasi seluruh atau sebagian hutang
perusahaan kepada pemegang saham dan/atau
perusahaan afiliasi yang telah didudukkan
sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI
(Sub-Ordinated Loan).
Memberikan pinjaman kepada siapapun juga,
termasuk kepada para pemegang saham, kecuali
jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka
transaksi dagang yang berkaitan langsung
dengan usahanya.
Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk
menerbitkan obligasi), kecuali jika pinjaman
tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang
yang berkaitan langsung dengan usaha
Perusahaan.
Mengingatkan diri sebagai Penjamin (Borg),
menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan
masuk apapun (baik yang belum dan/atau telah
dijaminkan oleh Perusahaan kepada BNI) kepada
pihak lain.
Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan
usaha yang telah ada.
Membubarkan Perusahaan dan meminta
dinyatakan pailit.
Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan
diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit
BNI.
Menggadaikan
atau
dengan
cara
lain
mempertanggungkan
saham
Perusahaan
kepada pihak manapun.
Mengubah bidang usaha atau membuka usaha
baru selain usaha yang telah ada.
Melakukan interfinancing dengan perusahaan
afiliasi, induk perusahaan, dan/atau anak
perusahaan selain dalam rangka meningkatkan
kinerja bisnis dan keuangan Perusahaan.
Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar,
termasuk tetapi tidak terbatas pada:
a. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau
perjanjian yang berdampak signifikan bagi
Perusahaan dengan pihak lain dan/atau
afiliasinya yang dapat mempengaruhi
kelancaran usaha Perusahaan.
b. Mengadakan
kerjasama
yang
dapat
membawa pengaruh negatif pada aktivitas
usaha
Saudara
dan
mengancam
keberlangsungan usaha Perusahaan.
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LONG-TERM BANK LOANS (continued)
PT Bank Negara
(continued)

Indonesia

(Persero)

Tbk



Pay off all or part of the Company's debt to
shareholders and / or affiliated companies that
have been settled as loans subordinated to BNI
credit facilities (Sub-Ordinated Loan).



Provide
loans
to
anyone,
including
shareholders, except if the loan is given in the
context of a commercial transaction that is
directly related to its business.



Receive loans from other parties (including
issuing bonds), unless the loan is received in the
context of a commercial transaction that is
directly related to the Company's business.



Reminding themselves as Guarantor (Borg),
pledging assets in any form and entry (whether
that has not been and / or has been guaranteed
by the Company to BNI) to other parties.



Opening a new business that is not related to an
existing business.
Dissolve the Company and requesting
bankruptcy.
Use Company funds for purposes outside the
business financed by BNI credit facilities.
Pledge or by other means the Company shares
to any party.









Change the business sector or open a new
business besides the existing business.
Interfinancing with affiliated companies, holding
companies and / or subsidiaries in addition to
improving business and financial performance
of the Company.
Make agreements and transactions that are not
fair, including but not limited to:
a.

b.

Hold or cancel contracts or agreements
that have a significant impact on the
Company with other parties and / or
affiliates that can affect the smooth running
of the Company's business.
Organize cooperation that can have a
negative influence on your business
activities and threaten the Company's
business continuity.
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UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)

15.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)

PT Bank Negara
(continued)

c.





Mengadakan transaksi dengan pihak lain,
baik perseorangan maupun perusahaan,
termasuk namun tidak terbatas pada
perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara
yang berada diluar praktek-praktek dan
kebiasaan yang wajar dan melakukan
pembelian yang lebih mahal serta melakukan
penjualan lebih murah dari harga pasar.
Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau
sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perusahaan
yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau
dokumen jaminan kepada pihak lain.
Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu
ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

c.





Indonesia

(Persero)

Tbk

Hold transactions with other parties, both
individuals and companies, including but
not limited to affiliated companies, in ways
that are outside of normal practices and
habits and make more expensive
purchases and make sales cheaper than
market prices.

Submit or transfer all or part of the Company's
rights and / or obligations arising from the Credit
Agreement and / or guarantee documents to
other parties.
Conduct an action that violates a legal provision
and / or applicable regulations.

Perusahaan diwajibkan untuk menjaga rasio lancar
tidak kurang dari 1 kali, rasio utang atas modal tidak
lebih dari 2,7 kali dan debt to service ratio tidak kurang
dari 100%.

The Company is required to maintain a current ratio
of no less than 1 time, a debt to equity ratio of no more
than 2.7 times and a debt to service ratio of not less
than 100%.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan telah
memenuhi financial covenant untuk perjanjian
tersebut, sedangkan pada tanggal 31 Mei 2019,
financial covenants di atas akan berlaku saat audit
laporan keuangan tahunan 2019.

As of December 31, 2018, the Company has
complied with the financial covenant for the
agreement, while on May 31, 2019, the above
financial covenants will applies when auditing the
2019 annual financial statements..

Jaminan untuk fasilitas kredit diatas adalah sebagai
berikut:
- 160 unit apartement poris 88 yang terletak di Jl.
Benteng Betawi, Kel. Poris Gaga Baru, Tangerang.
- Tanah kosong seluas 286 m2 di Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan atas nama Richard Rachmadi
Wiriahardja.
- Piutang
usaha
milik
Perusahaan
per
31 Maret 2018 (Catatan 5).
- Proyeksi pendapatan dan / atau penjualan yang
akan diterima senilai Rp 80.896.000.000.
- Personal guarantee atas nama Richard Rachmadi
Wiriahardja.

Guarantees for credit facilities above are as follows:
-

160 apartment units of Poris 88, located on Jl.
Benteng Betawi, Ex. Poris Gaga Baru, Tangerang.
Empty land of 286 m2 in Kebayoran Baru, South
Jakarta under the name of Richard Rachmadi
Wiriahardja.
Trade accounts receivable owned by the
Company as of March 31, 2018 (Note 5).
Projected income and / or sales that will be
received in the amount of Rp 80,896,000,000.
Personal guarantee under the name of Richard
Rachmadi Wiriahardja.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Notaris Joko Suryanto,S.H.,
No. 1576 tanggal 30 Desember 2014, Perusahaan
memperoleh fasilitas Kredit Yasa Griya dari
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan
maksimum pinjaman sebesar Rp 72.000.000.000, suku
bunga 13% per tahun, kredit tersebut digunakan untuk
pembangunan Apartemen Poris 88 Tower A dengan
jangka waktu kredit 60 bulan. Jaminan atas fasilitas
pinjaman tersebut berupa tanah dan bangunan
Perusahaan dan tanah atas nama Richard Rachmadi
Wiriahardja.

Based on the Notarial Deed of Joko Suryanto, S.H.,
No. 1576 dated December 30, 2014, the Company
obtained
Yasa
Griya
Credit
facility
of
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk with
maximum credit limit of Rp 72,000,000,000, interest
rate of 13% per annum, the loan is intended for the
construction of Apartment Poris 88 Tower A with
credit period of 60 months. The collateral pledged for
such loans is the land and building of the Company
and land under the name of Richard Rachmadi
Wiriahardja.
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15.

LONG-TERM BANK LOANS (continued)

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
(lanjutan)

PT Bank Tabungan
(continued)

Sehubungan dengan perjanjian kredit tersebut, tanpa
persetujuan tertulis dari pihak BTN, Perusahaan tidak
diperkenankan untuk, antara lain:

Memperoleh fasilitas kredit dari pihak lain
sehubungan dengan proyek ini, kecuali pinjaman
dari pemegang saham, dan transaksi dagang
yang lazim.

Mengikat diri sebagai penjamin dan atau
menjamin harta.

Merubah Anggaran Dasar dan Pengurus
Perusahaan.

Mengajukan pailit.

Melakukan merger atau akuisisi.

Menyewakan perusahaan kepada pihak ketiga

Membagi deviden perusahaan.

Memindahtanganankan
perusahaan
dalam
bentuk apapun, dengan cara apapun serta atas
nama apapun.

Merubah susunan ppengurus perusahaan
sebelum kredit lunas.

In connection with the credit agreement, without
written approval from BTN, the Company is not
permitted to, among other things:

Obtain credit facilities from other parties in
connection with this project, except loans from
shareholders, and common trade transactions.

Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio
kecukupan modal minimal 10% dari total pinjaman di
Bank BTN serta memelihara debt to equity ratio
≤ 500%. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016,
Perusahaan telah memenuhi financial covenant untuk
perjanjian di atas.

The company is required to fulfill a capital adequacy
ratio of at least 10% of total loans at Bank BTN and
maintain a debt to equity ratio of ≤ 500%. As of
December 31, 2017 and 2016, the Company has
complied with the financial covenants related to the
agreements.

Jaminan untuk fasilitas kredit diatas adalah sebagai
berikut:
- Tanah lokasi proyek dan bangunan yang telah
ada, maupun yang akan berdiri di atasnya tanah
apartemen Poris 88 Tower A yang berlokasi di
Poris Gaga, Batu Ceper, Kota Bekasi, Seluas
± 6.670 m2 dan bukti kepemilikan SHGB No.03
dan 869 atas nama PT Nusantara Almazia.
- Tanah kosong seluas 286 m2 di Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan atas nama Richard Rachmadi
Wiriahardja.
- Standing Instruction (SI) melalui rekening Bank
BTN KC Bekasi.
- Fidusia/Cessie atas piutang PT Nusantara Almazia
terkait penjualan unit apartemen.
- Agunan lain berupa Asuransi kerugian atas
Konstruksi
yang
dibiayai
dengan
nilai
pertanggungan minimal sebesar plafon kredit
dengan syarat banker’s clause.

Guarantees for credit facilities above are as follows:

Pinjaman tersebut telah dilunasi pada tanggal
1 Oktober 2018.

The loan has been repaid on October 1, 2018.
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-

-

Negara

(Persero)

Tbk

Binding themselves as guarantor and or
guaranteeing assets.
Change the Articles of Association and
Management of the Company.
Filing for bankruptcy.
Make a merger or acquisition.
Renting companies to third parties.
Sharing company dividends.
Transferring the company in any form, in any
way and in any name.
Change the arrangement of company
management before credit is paid off.

The existing project and building land, as well as
those that will stand on it are apartment land of
Poris 88 Tower A located in Poris Gaga, Batu
Ceper, Bekasi City, ± 6,670 m2 and proof of
ownership of SHGB No. 03 and 869 on behalf of
PT Nusantara Almazia.
Empty land of 286 m2 in Kebayoran Baru, South
Jakarta under the name of Richard Rachmadi
Wiriahardja.
Standing Instruction (SI) through the Bank BTN
KC Bekasi account.
Fiduciary / Cessie of PT Nusantara Almazia
receivables related to the /sale of apartment units.
Other collateral is in the form of loss insurance for
construction which is financed with a sum insured
of at least the credit ceiling with the banker's terms
of clause.
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UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

16.

Rincian pembayaran utang pembiayaan konsumen
minimum pada masa yang akan datang berdasarkan
perjanjian utang pembiayaan konsumen tersebut
adalah sebagai berikut:
31 Mei 2019 /
May 31, 2019
Pembayaran angsuran
minimum:
Sampai dengan satu tahun
Lebih dari satu tahun dan
kurang dari empat tahun

Total

Dikurangi beban bunga
yang belum jatuh tempo
Nilai sekarang atas
pembayaran minimum
utang pembiayaan
konsumen
Dikurangi bagian
jangka pendek
Bagian jangka panjang

17.

CONSUMER FINANCING PAYABLE
The details of consumer debt financing payments in
the future based on the consumer financing payable
agreement are as follows:

31 Desember / December 31
2018

2017

2016

107.517.000

116.424.000

116.424.000

81.772.392

4.770.000
112.287.000

44.373.000
160.797.000

160.797.000
277.221.000

250.032.908
331.805.300

(26.868.381 )

(28.157.309 )

(4.565.026 )

(9.284.317 )

107.721.974

151.512.683

(102.951.974 )

(107.844.263 )

4.770.000

43.668.420

250.352.619

303.647.991

(98.839.936 )

(81.100.372)

151.512.683

222.547.619

Minimum
lease payment:
Not later than one year
Later than one year and
no later than four years
Total
Less future
finance charges
Present value
of minimum
lease
payments
Less
current portion
Non-current portion

Perusahaan memiliki perjanjian utang pembiayaan
konsumen dengan PT Bank Central Asia Finance dan
PT Central Santosa Finance, pihak ketiga, untuk
pengadaan
beberapa
kendaraan.
Perjanjian
pembiayaan
konsumen
akan
mensyaratkan
pembayaran dengan jangka waktu 4 dan 3 tahun, dan
akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2020 dan
22 Nopember 2020. Tingkat bunga efektif rata-rata
9% - 13% per tahun pada tanggal 31 Mei 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

The company has a consumer financing loan
agreement with PT Bank Central Asia Finance and
PT Central Santosa Finance, a third party, for the
procurement of several vehicles. Consumer financing
agreements will require payments of 4 and 3 years,
and will mature on April 12, 2020 and
November 22, 2020. The effective interest rate
averages 9% - 13% per year on May 31, 2019,
December 31, 2018 , 2017 and 2016.

Utang ini dijamin dengan aset yang dibeli
menggunakan dana dari pinjaman terkait. Perjanjian
pembiayaan konsumen membatasi Perusahaan,
antara lain, untuk menjual dan mengalihkan hak
pemilikan kendaraan yang dibeli. Pada tanggal
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
Perusahaan telah mematuhi pembatasan sesuai
dengan perjanjian.

This debt is guaranteed by assets purchased using
funds from the related loan. The consumer financing
agreement restricts the Company, inter alia, from
selling and transferring ownership rights of vehicles
purchased. As of May 31, 2019, December 31, 2018,
2017 and 2016, the Company has complied with the
restrictions in accordance with the agreement.

LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

17.

Perusahaan mencadangkan
liabilitas imbalan
pascakerja
sesuai
dengan
Undang-undang
Ketenagakerjaan No. 13 tanggal 25 Maret 2003.
Penyisihan liabilitas imbalan pascakerja untuk periode
yang berakhir pada 31 Mei 2019 dan tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2018, 2017 dan 2016,
berdasarkan pada laporan aktuaris independen,
PT Quattro Asia Consulting berdasarkan Laporan
masing-masing
tanggal
26
Juni
2019,
28 Januari 2019, 25 Januari 2018 dan
25 Januari 2017. Liabilitas tersebut dihitung
menggunakan metode “Projected Unit Credit”, dengan
asumsi-asumsi utama sebagai berikut:
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POST-EMPLOYMENT BENEFIT OBLIGATION
The Company reserves post-employment benefit
obligation in accordance with Labor Law No. 13 dated
March 25, 2003. Provision for post-employment
benefits obligation for the period ended May 31, 2019
and year ended December 31, 2018, 2017 and 2016,
based
on
independent
actuary
report,
PT Quattro Asia Consulting, based on Report dated
June 26, 2019, January 28, 2019, January 25, 2018
and January 25, 2017. The liability is calculated using
the "Projected Unit Credit" method, with the following
key assumptions:
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17. POST-EMPLOYMENT
(continued)

31 Mei 2019 /
May 31, 2019
Tingkat diskonto
Tingkat kenaikan gaji
Usia pensiun
Tingkat mortalitas
(Tabel Mortalitas
Indonesia/TMI)
Tingkat pensiun
dini/pengunduran diri

8,38%
7%
55 tahun / years

31 Desember / December 31
2017

2016

8,14%
7%
55 tahun / years

7,03%
7%
55 tahun / years

8,36%
7%
55 tahun / years

Discount rate
Increase in salary rate
Retirement age
Mortability rate
(Indonesia
Mortality Table/TMI)
Early retirement/
resignation rate

TMI III - 2011

TMI III - 2011

TMI III - 2011

TMI III - 2011

3%

3%

3%

3%

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

Biaya imbalan pasti
yang diakui pada
laba rugi (Catatan 22)
Keuntungan
(kerugian) actuarial
yang diakui pada
penghasilan
komprehensif lain
Total

389.998.744
183.994.307

The amount recognized in the statement of profit or
loss and other comprehensive income from the postemployment benefits plan is as follows:
31 Desember / December 31

2018

2017

(320.780.080 )
(4.027.506.760 )

913.621.811
282.444.224

717.262.708
202.181.391

-

-

-

Current service cost
Interest expenses
Impact of curtailment
on current obligations

919.444.099

Defined benefit costs
recognized in profit
or loss (Note 22)

107.533.260

232.408.022

Actuarial gain
(loss) recognized
in other
comprehensive
income

1.303.599.295

1.151.852.121

Total

1.331.899.028

(552.418.682 )
779.480.346

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai
berikut:
31 Mei 2019 /
May 31, 2019
Saldo awal
Beban jasa kini
Beban bunga
Dampak kurtailmen
pada kewajiban
kini
Pembayaran manfaat
Kerugian
(keuntungan) aktuarial

Total

5.421.763.068
389.998.744
183.994.307

1.340.306.308

1.196.066.035

The movement in the present value of defined benefit
liability is as follows:
31 Desember / December 31

2018

2017

2016

4.682.118.722
1.002.746.082
329.152.946

3.378.519.427
913.621.811
282.444.224

2.226.667.306
717.262.708
202.181.391

-

-

-

107.533.260

232.408.022

Beginning balance
Current service cost
Interest expenses
Impact of curtailment
on current
obligations
Payment of benefits
Actuarial
(gain) loss

4.682.118.722

3.378.519.427

Total

(4.280.719.731 )
(53.950.000 )
(320.780.080 )

2016

1.002.746.082
329.152.946

(4.280.719.731 )

(3.706.726.680 )

OBLIGATION

2018

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lain dari program imbalan
pascakerja adalah sebagai berikut:

Beban jasa kini
Beban bunga
Dampak kurtailmen pada
kewajiban kini

BENEFIT

(592.254.682 )
5.421.763.068

Sensitivitas keseluruhan liabilitas imbalan pascakerja
terhadap perubahan tertimbang asumsi dasar adalah
sebagai berikut:
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The overall sensitivity of the post-employment benefit
obligation to the weighted change in basic assumptions
is as follows:
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Tingkat diskonto /
Discount rate
Tingkat kenaikan gaji /
Increasing salary rate

Perubahan
asumsi /
Changes in
assumption
Kenaikan 1% /
Increase 1%
Penurunan 1% /
Decrease 1%
Kenaikan 1% /
Increase 1%
Penurunan 1% /
Decrease 1%

17. POST-EMPLOYMENT
(continued)

OBLIGATION

Dampak pada liabilitas /
Effect on the liability
31 Desember / December 31
2018
2017

31 Mei 2019 /
May, 31 2019

2016

(1.234.477.126)

(5.221.289.461)

(4.463.525.253)

(3.215.830.951)

1.462.760.737

5.654.401.523

4.939.749.716

3.570.343.115

1.458.437.431

5.642.293.680

4.925.813.875

3.563.046.957

(1.236.050.870)

(5.227.396.850)

(4.470.355.853)

(3.218.552.836)

Analisa profil jatuh tempo pembayaran imbalan kerja
karyawan
pada
tanggal
31
Mei
2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016 adalah sebagai
berikut:

The maturity profile analysis of the employee benefits
payments as of May 31, 2019, December 31, 2018,
2017 and 2016 is as follows:
31 Desember / December 31

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

2018

2017

2016

1 - 2 tahun
2 - 5 tahun
Di atas 5 tahun

262.775.000
543.732.486
17.034.950.377

3.332.240.000
510.057.645
31.017.795.031

2.791.625.000
285.708.701
35.954.510.326

2.125.697.352
36.671.153.486

1 - 2 years
2 - 5 years
Later than 5 years

Total

17.841.457.863

34.860.092.676

39.031.844.027

38.796.850.838

Total

Pada tanggal 2 Januari 2019, Perusahaan melakukan
penurunan yang signifikan atas jumlah karyawan
sebanyak 26 karyawan atau 51,85% dari total
karyawan sebelumnya. Atas perubahan tersebut,
asumsi tingkat diskonto pada 31 Mei 2019 menjadi
8,38% dan menimbulkan dampak kuirtalmen pada
kewajiban kini sebesar Rp 4.280.719.731.
18.

BENEFIT

MODAL SAHAM

18.

Susunan pemegang saham Perusahaan pada tanggal
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham
Richard Rachmadi
Wiriahardja
PT Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk
Michella Ristiadewi
Total

On January 2, 2019, the Company made significant
decrease in the number of employees by 26 employees
or 51.85% of the total previous employees. For this
change, the discount rate assumption as at
May 31, 2019 became 8.38% and caused quarterly
impact on current liabilities amounted to Rp
4,280,719,731.
SHARE CAPITAL
The composition of the Company's shareholders as of
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016 is
as follows:

31 Mei 2019 dan 31 Desember 2018 / May 31, 2019 and December 31, 2018
Persentase
Kepemilikan /
Total Saham /
Total /
Percentage of
Total Shares
Ownership
Total
Shareholders
195.596

56,33%

195.596.000.000

151.600
4

43,66%
0,01%

151.600.000.000
4.000.000

347.200

100%

347.200.000.000
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MODAL SAHAM (lanjutan)

Pemegang Saham

18. SHARE CAPITAL (continued)
31 December 2017 dan 2016 / December 31, 2017 and 2016
Persentase
Kepemilikan /
Total Saham /
Total /
Percentage of
Total Shares
Ownership
Total
Shareholders

Richard Rachmadi
Wiriahardja
Michella Ristiadewi

347.196
4

99,99%
0,01%

347.196.000.000
4.000.000

Total

347.200

100%

347.200.000.000

Richard Rachmadi
Wiriahardja
Michella Ristiadewi

[

Berdasarkan akta Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H.,
M.Kn., No. 124 dan No. 70, masing-masing tertanggal
30 September 2016 dan 21 Desember 2016, para
pemegang saham menyetujui antara lain:
- Peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula
sebesar 72.000 saham menjadi sejumlah
1.368.800 saham senilai Rp 1.368.800.000.000.
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor
Perusahaan dari semula 18.600 saham senilai
Rp 18.600.000.000 menjadi sejumlah 347.200
saham senilai Rp 347.200.000.000 melalui
pembagian dividen saham sebesar 48.000 saham
senilai Rp 48.000.000.000 dan konversi utang
pihak berelasi kepada Richard Rachmadi
Wiriahardja
sebesar
Rp
280.600.000.000
(Catatan 12d).

- The increase of the Company’s issued and paidup capital from 18,600 shares amounting to
Rp 18,600,000,000 to 347,200 shares amounting
to Rp 347,200,000,000 through the distribution of
48,000
shares
dividends
totaling
Rp 48,000,000,000 and convertion of due to
related party to Richard Rachmadi Wiriahardja
amounting Rp 280,600,000,000 (Note 12d).

Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia No. AHU-0019072.AH.01.02.Tahun 2016
tanggal
18
Oktober
2016
dan
No. AHU-0001659.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal
21 Januari 2017.

The amendment has been approved by the Minister
of Law and Human Rights of the Republic of
Indonesia No. AHU-0019072.AH.01.02.Tahun 2016
dated
October
18,
2016
and
No. AHU-0001659.AH.01.02.Tahun 2017 dated
January 21, 2017.

Berdasarkan Akta No. 79 dari Notaris Buntario Tigris,
S.H., S.E., M.H. tanggal 15 Oktober 2018, saham yang
dimiliki oleh Richard Rachmadi Wiriahardja 151.600
lembar saham dialihkan sepenuhnya kepada
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. Perubahan
peralihan saham tersebut, telah disahkan oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-AH.01.03.0254270 Tahun 2018 tanggal
18 Oktober 2018.

Based on notarial deed No. 79 from Notary Buntario
Tigris, S.H., S.E., M.H dated October 15, 2018, shares
owned by Richard Rachmadi Wiriahardja to 151.600
shares
were
fully
transferred
to
PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. The change in
the transfer of shares has been approved by the
Minister of Law of Human Rights of the Republic of
Indonesia No. AHU-AH.01.03.0254270 year 2018
dated October 18, 2018.

-

19.

Based on notarial deed of Vincent Sugeng Fajar, S.H.,
M.Kn., No. 124 and No. 70 dated September 30, 2016
and December 21, 2016, respectively, the
shareholders agreed the following:
- The increase in the Company's authorized capital
from 72,000 shares to 1,368,800 shares amounted
to Rp 1,368,800,000,000.

PENJUALAN NETO

19. NET SALES
31 Mei / May 31
2019
2018

2018

31 Desember / December 31
2017
2016

Rumah
Kavling tanah
Apartemen

6.720.500.000
4.914.000.000
510.642.679

3.174.000.000
1.140.000.000
19.627.014.807

15.191.200.000
1.183.800.000
26.460.283.838

32.115.250.000
458.800.000
24.174.017.040

166.317.994.769
1.292.400.000
5.243.314.734

Houses
Land plots
Apartment

Total

12.145.142.679

23.941.014.807

42.835.283.838

56.748.067.040

172.853.709.503

Total
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PENJUALAN NETO (lanjutan)

19. NET SALES (continued)

Sepanjang periode berjalan, tidak terdapat
pelanggan individual yang nilai transaksinya melebihi
10% dari penjualan bersih kumulatif ataupun
penjualan yang dilakukan kepada pihak-pihak
berelasi.
20.

In the current period, there were no individual
customers whose transaction value exceeded 10%
of cumulative net sales or sales made to related
parties.

BEBAN POKOK PENJUALAN

20. COSTS OF SALES

31 Mei / May 31
2019
2018

2018

3.747.568.509
1.660.101.904
414.390.217

1.981.091.676
701.128.400
12.900.092.278

8.262.500.248
766.914.492
12.888.504.602

14.679.280.625
339.104.047
21.936.432.921

92.003.357.719
1.076.994.147
4.385.789.129

House
Land plots
Apartment

Total

5.822.060.630

15.582.312.354

21.917.919.342

36.954.817.593

97.466.140.995

Total

In the current years, there were no transactions wit
suppliers whose transaction value exceeded 10% of
cumulative net sales or sales made to related parties.

BEBAN PENJUALAN

21. SELLING EXPENSES
31 Mei / May 31
2019
2018

Komisi
penjualan
Iklan dan
promosi
Total

22.

2016

Rumah
Kavling tanah
Apartemen

Sepanjang tahun berjalan, tidak terdapat transaksi
dengan pemasok yang nilai transaksinya melebihi
10% dari penjualan bersih kumulatif ataupun
penjualan yang dilakukan kepada pihak-pihak
berelasi.
21.

31 Desember / December 31
2017

2018

1.111.051.745

389.059.179

1.563.770.976

1.569.058.845

94.840.750

530.171.600

1.036.818.630

1.265.237.400

1.205.892.495

919.230.779

2.600.589.606

2.834.296.245

BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

22.

31 Mei / May 31
2019
2018
Gaji, upah
dan
tunjangan
Iuran dan
perizinan
Rumah tangga
Jasa
profesional
Pajak
Penyusutan
(Catatan 9)
Listrik, air,
telepon
dan
fax
Sewa
Keperluan kantor
Perawatan
Sumbangan
Perjalanan
dinas dan
transportasi
Representasi

31 Desember / December 31
2017

2018

2016
Sales
commission
Advertisement
532.240.375 and promotion

5.610.432.972

6.142.673.347

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
31 Desember / December 31
2017

2016

1.240.777.595

3.392.352.231

7.476.134.369

6.795.214.867

6.282.673.330

572.736.305
535.076.855

819.920.260
533.358.804

1.735.890.540
1.200.597.284

2.326.682.132
1.552.426.957

8.422.380.310
2.313.077.807

290.734.767
237.081.507

445.123.166
331.877.985

1.404.519.411
1.548.256.374

832.120.643
1.490.796.727

672.405.000
1.043.299.572

107.256.366

92.718.498

237.850.832

195.337.110

160.919.085

54.468.347
18.717.920
9.233.550
6.800.000
-

251.143.259
22.419.055
20.436.500
6.998.000
360.000.000

488.358.537
57.743.565
57.925.090
18.696.280
405.000.000

283.026.023
189.297.880
132.418.710
57.423.384
298.877.000

320.323.791
51.027.675
72.879.960
1.380.873.000

-

129.141.586
10.909.200

224.893.144
10.909.200

487.594.795
414.111.500

842.653.365
1.333.022.754
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Total

Salary, wages
and
allowances
Dues and
permits
Household
Professional
fee
Taxes
Depreciation
(Note 9)
Electricity,
water,
telephone
and fax
Rent
Office supplies
Maintenance
Donations
Business
travel and
transportation
Representation
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BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan)

Entertainment
Imbalan
pascakerja
(Catatan 17)
Lain-lain
(masing-masing di
bawah
Rp 50.000.000)
Total
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31 Mei / May 31
2019
2018
(3.706.726.680 )

31 Desember / December 31
2018
2017
1.991.040
108.471.329

-

1.331.899.028

1.196.066.035

18.239.774

23.311.697

74.205.597

6.878.604.661

16.223.976.391

16.434.070.689

PENGHASILAN (BEBAN) USAHA LAINNYA – NETO

2016

-

Entertainment
Employment
benefit
919.444.099
(Note 17)
Others
(each
below
1.417.915.618 Rp 50,000,000)

25.232.895.366

Total

23. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET

Rincian penghasilan (beban) usaha lainnya - neto
adalah sebagai berikut:

Details of other operating income (expense) - net
are as follows:

31 Mei / May 31
2019
2018

24.

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
(continued)

443.966.343

9.388.661
(624.454.807 )

22.

2018

31 Desember / December 31
2017

2016

Pembatalan booking
fee
Lain-lain

140.373.900
13.009.383

47.972.702
193.436.117

2.500.000
410.314.564

893.568.413
37.989.969

221.463.890
292.335.827

Cancellation
booking fee
Others

Total

153.383.283

241.408.819

412.814.564

931.558.382

513.799.717

Total

INFORMASI PIHAK BERELASI

24.

Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan
beberapa transaksi dengan pihak-pihak berelasi
yang dilakukan pada tingkat harga dan persyaratan
tertentu. Rangkuman transaksi dan saldo dari
transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Aset / Assets
Aset Lancar /
Current Assets
Due from related
parties
PT Tiara Raya
Ubud Bali
PT Manggala
Citra Abadi
PT Ristia BMS
Capital
Richard
Rachmadi
Wiriahardja
PT Tiara Raya
Bali
International
PT Nusantara
Alamanda
Wirabhakti
PT Bumi
Mahkota Jaya
PT Sinar
Kompas
Utama
PT Alvita Sunta
Total / Total

31 Mei 2019 /
May 31, 2019

(%)

RELATED PARTIES INFORMATION
In its business activities, the Company entered into
several transactions with related parties conducted
at certain price levels and terms. The summary of
transactions and balances of these transactions
are as follows:

2018

31 Desember / December 31
2017
(%)

(%)

2016

(%)

-

-

-

-

382.000.000

0,08%

1.572.145.793

-

-

-

-

370.000.000

0,08%

-

-

-

-

-

99.556.200

0,02%

4.474.845.996

0,90%

-

-

-

-

93.419.618

0,02%

-

-

-

-

-

-

63.000.000

0,01%

-

-

-

-

8.375.000

0,00%

-

-

-

-

-

-

5.000.000

0,00%

-

-

-

-

-

-

4.000.000
4.000.000

0,00%
0,00%

14.991.007

0,01%

-

-

-

-

1.029.350.818

0,21%

6.061.982.796

1,22%
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0,31%
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INFORMASI PIHAK BERELASI (lanjutan)
31 Mei 2019 /
May 31, 2019

Liabilitas /
Liabilities
Liabilitas jangka
pendek /
Current
Liabilities
Utang pihak
berelasi /
Due to related
parties
Richard
Rachmadi
Wiriahardja
15.778.597.193
PT Serena Inti
Sejati
PT Poris Benteng
Betawi
Michella
Ristiadewi
Total / Total

15.778.597.193

24. RELATED PARTIES INFORMATION (continued)

(%)

2018

(%)

31 Desember / December 31
2017
(%)

22,37%

13.458.507.434

18,01%

-

-

-

-

-

-

-

1.338.500.000

1,56%

-

-

-

-

-

706.126.532

0,82%

500.000.000

0,50%

2016

(%)

-

-

-

16.446.589

0,02%

12.206.215.760

12,25%

22,37%

13.458.507.434

18,01%

2.061.073.121

2,40%

12.706.215.760

12,75%

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak
berelasi adalah sebagai berikut:

The nature of relationships and transactions with
related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi /
Related Parties
PT Ristia BMS Capital

Sifat Hubungan / Nature of Relationships
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Entitas di bawah pengendalian yang sama / Entity under
common control
Pemegang saham / Shareholder
Pemegang saham / Shareholder

PT Tiara Raya Ubud Bali
PT Tiara Raya Bali International
PT Poris Benteng Betawi
PT Serena Inti Sejati
PT Manggala Citra Abadi
PT Nusantara Alamanda Wirabhakti
PT Bumi Mahkota Jaya
PT Sinar Kompas Utama
PT Alvita Sunta
Richard Rachmadi Wiriahardja
Michella Ristiadewi
Seluruh transaksi pihak berelasi tidak memiliki
bunga, tidak ada jangka waktu jatuh tempo ataupun
jaminan yang secara khusus diberikan oleh
Perusahaan sehubungan dengan utang lain-lain
pihak berelasi. Pinjaman ini dalam mata uang
Rupiah.

All related party transactions have no interest, no maturity
or collateral specifically provided by the Company in
connection with the related parties' other debts. This loan
is denominated in Rupiah.
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INSTRUMEN KEUANGAN

25. FINANCIAL INSTRUMENTS

Nilai wajar dari kas dan bank, piutang usaha, piutang
lain-lain, piutang pihak berelasi, aset keuangan
lancar lainnya, utang bank, utang pembiayaan
konsumen liabilitas lancar keuangan lainnya, utang
usaha - pihak ketiga, utang pihak berelasi dan beban
akrual mendekati jumlah tercatat karena jangka
waktu yang singkat atas instrumen keuangan
tersebut.

The fair value of cash on hand and in bank, trade
receivables, other receivable, current financial
assets, bank loan, consumen financing payable,
current financial liability, due from related parties,
due to related parties and accrued expenses
approximate their carrying amount due to the short
term of that such financial instrument.

Nilai wajar utang bank dan utang pembiayaan
konsumen mendekati jumlah tercatat karena telah
dikenakan tingkat suku bunga pasar.

The fair value of bank loans and consumer financing
payables approximates its carrying amount due to
market interest rate.

Pada tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016, Perusahaan tidak memiliki aset dan
liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar.

As of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016, the Company has no financial assets and
liabilities measured at fair value.

KEBIJAKAN
KEUANGAN

DAN

MANAJEMEN

RISIKO

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES

Perusahaan memiliki eksposur risiko dalam bentuk
risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen terus
memantau proses manajemen risiko Perusahaan
untuk memastikan keseimbangan yang sesuai
antara risiko dan pengendalian yang dicapai.
Kebijakan dan sistem manajemen risiko dipantau
secara berkala untuk mencerminkan perubahan
dalam kondisi pasar dan kegiatan Perusahaan.

The Company has risk exposure in the form of credit
risk and liquidity risk. Management continues to
monitor the Company's risk management process to
ensure an appropriate balance of risks and controls
achieved. Risk management policies and systems
are regularly monitored to reflect changes in market
conditions and activities of the Company.

a. Risiko Kredit

a. Credit Risk

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu
pihak atas instrumen keuangan atau kontrak
pelanggan akan gagal memenuhi liabilitasnya
dan menyebabkan pihak lain mengalami
kerugian keuangan. Tujuan Perusahaan adalah
untuk mencari pertumbuhan pendapatan yang
berkelanjutan dan meminimalkan kerugian yang
terjadi karena peningkatan eksposur risiko kredit.
Perusahaan melakukan transaksi hanya dengan
pihak ketiga yang memiliki reputasi dan
kredibilitas yang baik. Ini adalah kebijakan
Perusahaan bahwa semua pelanggan yang akan
melakukan transaksi secara kredit harus melalui
prosedur verifikasi kredit. Selain itu, saldo
piutang dipantau secara terus menerus dengan
tujuan bahwa eksposur Perusahaan terhadap
piutang tak tertagih tidak signifikan.

Credit risk is the risk that either party to a
financial instrument or a customer contract will
fail to meet its liability and cause the other party
to experience financial loss. The Company's
objective is to seek sustainable revenue growth
and minimize losses incurred due to an increase
in credit risk exposure. The Company deals only
with reputable third parties and credibility. It is a
Company policy that all customers who will make
transactions on credit must undergo credit
verification procedures. In addition, the
outstanding
receivables
are
monitored
continuously with the aim that the Company's
exposure to bad debts is insignificant.

Guna meminimumkan eksposur yang ada atas
simpanan dana di bank, Perusahaan hanya
menempatkan dana pada bank yang memiliki
reputasi dan kredibilitas yang baik. Manajemen
juga senantiasa memantau kesehatan bank serta
mempertimbangkan keikutsertaan bank dalam
Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS).

In order to minimize the existing exposure of
deposits in the bank, the Company only places
funds in reputable banks and banks with good
credibility. Management also always monitor the
health of banks and consider the participation of
banks in the Deposit Insurance Agency (LPS).
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RISIKO

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

a. Risiko Kredit (lanjutan)

a.

Credit Risk (continued)

Terhadap eksposur yang terkait dengan dengan
piutang, Perusahaan menerapkan manajemen
kredit dengan prinsip kehati-hatian di mana
mencakup
prosedur
verifikasi
kredit,
pertimbangan atas kredibilitas konsumen dan
penetapan jaminan kredit dalam bentuk sertifikat
kepemilikan tanah/rumah. Manajemen juga
senantiasa memantau kolektibilitas penagihan
dan
mengupayakan
secara
maksimum
pencapaian zero bad debt. Selain dari itu dalam
transaksi penjualan real estat, manajemen juga
melakukan kerjasama dengan pihak bank dalam
bentuk penyediaan fasilitas KPR sehingga dapat
meminimumkan risiko kredit.

With respect to exposures related to accounts
receivable, the Company applies credit
management with a prudent principle which
includes
credit
verification
procedures,
consideration of consumer credibility and the
establishment of credit guarantees in the form of
land / home ownership certificates. Management
also constantly monitors collectibility of billing
and seeks to maximize the achievement of zero
bad debt. In addition, in real estate sales
transactions, management also cooperates with
the bank in the form of provision of mortgage
facilities so that it can minimize credit risk.

Tabel di bawah menunjukkan analisis umur aset
keuangan Perusahaan yang telah jatuh tempo
tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada
tanggal 31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017
dan 2016:

The table below shows the aging analysis of the
Company's financial assets that have matured
but not decreased in value as of May 31, 2019,
December 31, 2018, 2017 and 2016:

Belum jatuh
tempo dan tidak
mengalami
penurunan nilai
/ Neither past
due nor
impaired
Kas dan
bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Total

3.792.444.250
2.621.884.639
130.557.415
6.544.886.304

Belum jatuh
tempo dan tidak
mengalami
penurunan nilai
/ Neither past
due nor
impaired
Kas dan
bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Total

6.172.149.320
3.390.426.547
224.664.940
9.787.239.807

31 Mei 2019 / May 31, 2019
Telah jatuh
tempo tetapi
tidak
mengalami
penurunan
Mengalami
nilai /
penurunan
nilai /
Past due but
not impaired
Impaired
16.869.553.078
16.869.553.078

Penyisihan
penurunan
nilai /
Provision for
impairment

-

Total /
Total
-

31 Desember 2018 / December 31, 2018
Telah jatuh
tempo tetapi
tidak
mengalami
Penyisihan
penurunan
Mengalami
penurunan
nilai /
penurunan
nilai /
nilai /
Past due but
Provision for
not impaired
Impaired
impairment
18.166.587.236
18.166.587.236

-
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3.792.444.250
19.491.437.717
130.557.415
23.414.439.382

Cash on hand and
cash in banks
Trade receivables
Other receivables
Total

Total /
Total
-

6.172.149.320
21.557.013.783
224.664.940
27.953.828.043

Cash on hand and
cash in banks
Trade receivables
Other receivables
Total
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RISIKO

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Belum jatuh
tempo dan tidak
mengalami
penurunan nilai
/ Neither past
due nor
impaired
Kas dan
Bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang pihak
berelasi
Total

Kas dan
bank
Piutang usaha
Piutang lain-lain
Piutang pihak
Berelasi
Total

a.

Credit Risk (continued)

31 Desember 2017 / December 31, 2017
Telah jatuh
tempo tetapi
tidak
mengalami
Penyisihan
penurunan
Mengalami
penurunan
nilai /
penurunan
nilai /
nilai /
Past due but
Provision for
not impaired
Impaired
impairment

Total /
Total

8.981.807.454
7.704.641.170
1.685.002.400

14.667.690.616
-

-

-

8.981.807.454
22.372.331.786
1.685.002.400

1.029.350.818
19.400.801.842

14.667.690.616

-

-

1.029.350.818
34.068.492.458

Belum jatuh
tempo dan tidak
mengalami
penurunan nilai
/ Neither past
due nor
impaired

b.
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31 Desember 2016 / December 31, 2016
Telah jatuh
tempo tetapi
tidak
mengalami
Penyisihan
penurunan
Mengalami
penurunan
nilai /
penurunan
nilai /
nilai /
Past due but
Provision for
not impaired
Impaired
impairment

Total /
Total

53.207.211.613
9.124.335.700
1.688.753.000

11.263.600.891
-

-

-

53.207.211.613
20.387.936.591
1.688.753.000

6.061.982.796
70.082.283.109

11.263.600.891

-

-

6.061.982.796
81.345.884.000

Risiko Likuiditas

b.

Cash on hand and
cash in banks
Trade receivables
Other receivables
Due from related
parties
Total

Cash on hand and
cash in banks
Trade receivables
Other receivables
Due from related
parties
Total

Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko di mana
Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam
memperoleh dana guna memenuhi komitmennya
atas liabilitas keuangan yang jatuh tempo dalam
waktu singkat.

Liquidity risk is the risk at which the Company will
have difficulty in obtaining funds to meet its
commitments on financial liabilities that are due
in short time.

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko
likuiditas
yang
timbul
terutama
dari
ketidaksesuaian jatuh tempo antara aset dan
liabilitas keuangan.

The Company has exposure to liquidity risk
arising mainly from maturity mismatches
between financial assets and liabilities.

Perusahaan memantau kebutuhan likuiditasnya
dengan memonitor jadwal pembayaran liabilitas
keuangan dan arus kas keluar terkait dengan
operasi
sehari-hari,
guna
memastikan
ketersediaan pendanaan yang cukup melalui
fasilitas kredit, baik mengikat dan tidak mengikat.

The Company monitors its liquidity requirements
by monitoring the schedule of payment of
financial liabilities and cash outflows related to
day-to-day operations, to ensure adequate
funding availability through credit facilities,
binding and non-binding.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo
liabilitas keuangan Perusahaan berdasarkan
pembayaran
kontraktual
yang
tidak
didiskontokan pada tanggal 31 Mei 2019,
31 Desember 2018, 2017 dan 2016.

The table below summarizes the maturity profile
of the Company's financial liabilities based on
contractual repayment that is not discounted as
of May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and
2016.
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RISIKO

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

b.

Liquidity Risk (continued)

31 Mei 2019 / May 31, 2019

Utang bank
Utang usaha
Liabilitas lancar
keuangan
lainnya
Utang
pihak
berelasi
Beban akrual
Utang
pembiayaan
konsumen
Total

Kurang
dari 1
bulan /
Less than
1 month

1 sampai 3
bulan / 1 to 3
months

1.250.000.000
-

1.525.000.000
346.772.727

-

3 sampai 12
bulan / 3 to 12
months

1 sampai 5
tahun / 1 to 5
years

Seperti yang
dilaporkan /
As reported

3.300.000.000
933.775.873

26.792.428.574
317.223.568

32.867.428.574
1.597.772.168

-

8.749.536.901

-

8.749.536.901

6.518.834.000

-

-

15.778.597.193
4.215.078

15.778.597.193
6.523.049.078

8.951.182
7.777.785.182

18.099.560
1.889.872.287

75.901.236
13.059.214.010

4.770.000
42.897.234.413

107.721.978
65.624.105.892

Bank loans
Trade payables
Current
financial
liabilities
Due to related
parties
Accrued expenses
Customers
financing
payables
Total

31 Desember 2018 / December 31, 2018

Utang bank
Utang usaha
Liabilitas lancar
keuangan
lainnya
Utang
pihak
berelasi
Beban akrual
Utang
pembiayaan
konsumen
Total

Kurang
dari 1
bulan /
Less than
1 month

1 sampai 3
bulan / 1 to 3
months

654.184.417

6.000.000.000
-

-

3 sampai 12
bulan / 3 to 12
months

1 sampai 5
tahun / 1 to 5
years

Seperti yang
dilaporkan /
As reported

18.000.000.000
2.230.863.064

14.813.857.144
-

38.813.857.144
2.885.047.481

-

9.385.957.580

-

9.385.957.580

-

-

13.458.507.434
4.215.078

-

13.458.507.434
4.215.078

8.631.156
662.815.573

17.451.771
6.017.451.771

81.761.336
43.161.304.492

43.668.420
14.857.525.564

151.512.683
64.699.097.400

Bank loans
Trade payables
Current
financial
liabilities
Due to related
parties
Accrued expenses
Customers
financing
payables
Total

31 Desember 2017 / December 31, 2017

Utang bank
Utang usaha
Liabilitas lancar
keuangan
lainnya
Utang
pihak
berelasi
Beban akrual
Utang
pembiayaan
konsumen
Total

Kurang
dari 1
bulan /
Less than
1 month

1 sampai 3
bulan / 1 to 3
months

2.000.000.000
134.284.500

1.518.838.633

-

3 sampai 12
bulan / 3 to 12
months

1 sampai 5
tahun / 1 to 5
years

Seperti yang
dilaporkan /
As reported

30.000.000.000
687.983.568

30.000.000.000
-

62.000.000.000
2.341.106.701

-

10.240.144.005

-

10.240.144.005

125.000

-

2.061.073.121
4.215.078

-

2.061.073.121
4.340.078

7.913.391
2.142.322.891

14.408.889
1.533.247.522

76.517.656
43.069.933.428

151.512.683
30.151.512.683

250.352.619
76.897.016.524
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Bank loans
Trade payables
Current
financial
liabilities
Due to related
parties
Accrued expenses
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RISIKO

26. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES (continued)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

b.

Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2016 / December 31, 2016

Utang bank
Utang usaha
Liabilitas lancar
keuangan
lainnya
Utang
pihak
berelasi
Beban akrual
Utang
pembiayaan
konsumen
Total

27.

Kurang
dari 1
bulan /
Less than
1 month

1 sampai 3
bulan / 1 to 3
months

1.170.025.000

7.098.835.000

-

3 sampai 12
bulan / 3 to 12
months

1 sampai 5
tahun / 1 to 5
years

Seperti yang
dilaporkan /
As reported

2.000.000.000
458.240.000

53.623.900.000
209.398.568

55.623.900.000
8.936.498.568

-

4.462.105.848

-

4.462.105.848

-

6.815.078

12.706.215.760
-

-

12.706.215.760
6.815.078

6.466.371
1.176.491.371

13.089.084
7.118.739.162

61.544.917
19.688.106.525

222.547.619
54.055.846.187

303.647.991
82.039.183.245

LABA NETO PER SAHAM DASAR

27. BASIC EARNINGS PER SHARE

Laba neto per saham dasar dihitung dengan
membagi laba neto untuk para pemegang saham
dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa
yang beredar pada periode/tahun bersangkutan.

Basic earnings per share are computed by dividing
net profit to shareholders with the weighted average
number of outstanding shares during the
period/year.

31 Mei / May 31
2018
Laba neto
periode / tahun
berjalan
Total
laba
komprehensif
periode / tahun
berjalan

31 Desember / December 31

2018

2018

2017

2016

3.915.093.093

35.161.623

92.733.706

439.914.902

4.235.873.173

244.003.027

645.152.388

332.381.642

Net profit
for the
39.985.960.867
period/year
Total
comprehensive
income
for the
39.753.552.845
period / year

1.736.000.000

Weighted
average
number of
shares
outstanding
(after changes
in the face
value of
1.736.000.000
shares)

0,25

Basic / diluted
earning per
share for the
26,34 period/ year

Jumlah
rata-rata
tertimbang
saham
(setelah
perubahan nilai
nominal saham) 1.736.000.000
Laba per saham
dasar / dilusi
untuk periode/
tahun berjalan

Bank loans
Trade payables
Current
financial
liabilities
Due to related
parties
Accrued expenses
Customers
financing
payables
Total

2,26

1.736.000.000

1.736.000.000

0,02

0,05
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28. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMENGARUHI ARUS
KAS

28. ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS

Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas adalah
sebagai berikut:

Activity not affecting cash flows is as follows:

31 Mei / May 31
2019
2018
Penambahan
persediaan
melalui
reklasifikasi tanah
yang belum
dikembangkan
Penambahan aset
tetap melalui
utang
pembiayaan
konsumen
Penambahan
tanah dalam
pengembangan
melalui
pengampunan
pajak
Penambahan
utang pihak
berelasi melalui
pengampunan
pajak
Konversi utang
pihak
berelasi
Dividen saham

2018

31 Desember / December 31
2017

2016

82.171.266.529

-

-

-

38.523.846.269

-

-

-

31.370.000

531.539.500

-

-

-

-

280.628.000.000

-

-

-

-

280.628.000.000

-

-

-

-

280.600.000.000
48.000.000.000

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan:
Saldo awal / Beginning
balance

Addition of
inventory
trought
reclafication of
undeveloped
land
Additions of
fixed assets
through
consumer
financing
payables
Addition of
undeveloped
land through
tax amnesty
program
Addition of due
to related
parties through
tax amnesty
program
Convertion of
due to related
parties
Share dividend

Changes in liabilities arising from financing activities
were as follows:

31 Mei 2019 / May 31, 2019
Arus kas - Neto /
Lain-lain /
Cash flow - Net
Other

Saldo Akhir /
Ending Balance

Utang bank
Utang
pembiayaan
konsumen
Utang pihak
berelasi

38.813.857.144

(6.000.000.000 )

53.571.430

32.867.428.574

151.512.683

(43.790.709 )

-

107.721.974

13.458.507.433

2.320.089.760

-

15.778.597.193

Bank loan
Consumer
financing
payable
Due to related
parties

Total

52.423.877.260

(3.723.700.949 )

53.571.430

48.753.747.741

Total

Saldo awal / Beginning
balance

31 Desember 2018 / December 31, 2018
Arus kas - Neto /
Lain-lain /
Cash flow – Net
Other

Saldo Akhir /
Ending Balance

Utang bank
Utang
pembiayaan
konsumen
Utang pihak
berelasi

62.000.000.000

(23.186.142.856 )

-

38.813.857.144

250.352.619

(98.839.936 )

-

151.512.683

11.397.434.312

-

13.458.507.433

Bank loan
Consumer
financing
payable
Due to related
parties

Total

64.311.425.740

(11.887.548.480 )

-

52.423.877.260

Total

2.061.073.121
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28. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMENGARUHI ARUS
KAS (lanjutan)

31 Mei 2018 / May 31, 2018
Arus kas - Neto /
Lain-lain / Other
Cash flow - Net

Saldo awal /
Beginning balance

Saldo Akhir /
Ending Balance

Utang bank
Utang
pembiayaan
konsumen
Utang pihak
berelasi

62.000.000.000

(2.195.253.000 )

-

59.804.747.000

250.352.619

(40.143.728 )

-

210.208.891

2.061.073.121

3.119.853.411

-

5.180.926.532

Bank loan
Consumer
financing
payable
Due to related
parties

Total

64.311.425.740

884.456.683

-

65.195.882.423

Total

31 Desember 2017 / December 31, 2017
Arus kas - Neto /
Lain-lain / Other
Cash flow - Net

Saldo awal /
Beginning balance
55.623.900.000

12.706.215.760

-

(10.645.142.639 )

2.061.073.121

Bank loan
Consumer
financing
payable
Due to related
parties

Total

68.633.763.751

6.291.434.628

(10.613.772.639 )

64.311.425.740

Total

303.647.991

Utang bank
Utang
pembiayaan
konsumen
Utang pihak
berelasi
Total

6.376.100.000

Saldo Akhir /
Ending Balance

Utang bank
Utang
pembiayaan
konsumen
Utang pihak
berelasi

(84.665.372 )

-

62.000.000.000

31.370.000

250.352.619

31 Desember 2016 / December 31, 2016
Arus kas - Neto /
Lain-lain / Other
Cash flow - Net

Saldo awal /
Beginning balance

29.

28. ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOWS
(continued)

6.899.900.000

48.724.000.000

Saldo Akhir /
Ending Balance

-

55.623.900.000

531.539.500

303.647.991

4.960.000.000

7.718.215.760

28.000.000

12.706.215.760

Bank loan
Consumer
financing
payable
Due to related
parties

11.859.900.000

56.214.324.251

559.539.500

68.633.763.751

Total

-

(227.891.509 )

INFORMASI SEGMEN

29. SEGMENT INFORMATION

Perusahaan beroperasi hanya dalam satu segmen
usaha yaitu pengembang real estat. Tidak ada
komponen dari Perusahaan yang terlibat secara
terpisah dalam aktivitas bisnis ataupun yang
informasi keuangannya dapat dipisahkan.

The Company operates in only one business
segment, real estate developers. No component of
the Company is involved separately in any business
activity or whose financial information can be
separated.
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PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Pernyataan Keputusan Pemegang Saham

Statement of Shareholders Decision

Berdasarkan Akta Notaris Recky Francky Limpele
S.H, No. 2.543 tanggal 27 Juni 2019 tentang
Pernyataan
Keputusan
Pemegang
Saham.
Perubahan tersebut telah diterima dan disetujui dalam
Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi
Manusia
Republik
Indonesia
No. AHU-0033707.AH.01.02 tanggal 28 Juni 2019.
Para pemegang saham Perusahaan telah setuju
untuk:

Based on Notarial Deed of Notary Recky Francky
Limpele S.H., No. 2.543 dated June 27, 2019 on the
Statement of Shareholders’ Decision. The
amendment has been accepted and approved in the
Sisminbakum Database of the Ministry of Justice and
Human Rights of the Republic of Indonesia
No. AHU-0033707.AH.01.02 dated June 28, 2019.
The shareholders agreed to:



Menyetujui untuk merubah status Perusahaan dari
Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan terbuka.



Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham
yang semula Rp 1.000.000 per lembar saham
menjadi Rp 200 per lembar saham, sehingga
susunan pemegang saham perusahaan menjadi
sebagai berikut:

 Approved to change the status of the Company
which was originally a Closed / Non Public
Company, into Public Company.
 Approved to change the par value of share from
Rp 1,000,000 to Rp 200, so that the composition
of the Company’s share holders is as follows:

Pemegang Saham

Total Saham /
Total Shares

Richard Rachmadi
Wiriahardja
PT Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk
Michella Ristiadewi
Total







Persentase
Kepemilikan /
Percentage of
Ownership

Total /
Total

Shareholders

977.980.000

56,33%

195.596.000.000

758.000.000
20.000

43,66%
0,01%

151.600.000.000
4.000.000

1.736.000.000

100%

347.200.000.000

Memberikan persetujuan untuk mengubah
ketentuan mengenai maksud dan tujuan serta
kegiatan usaha utama Perusahaan menjadi real
estat, konstruksi gedung tempat tinggal, gedung
perkantoran, gedung perbelanjaan dan aktivitas
perusahaan holding.
Untuk menunjang kegiatan utama Perusahaan,
maka Perusahaan melaksanakan kegiatan
penunjang
mendirikan
atau
menjalankan
perusahaan dibidang jasa, melakukan penyertaan
pada Perusahaan lain dan mendirikan atau
menjalankan segala kegitan usaha untuk
mencapai tujuan tersebut.
Menyetujui untuk merubah susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi
sebagai berikut:

Richard Rachmadi
Wiriahardja
PT Ristia Bintang
Mahkotasejati Tbk
Michella Ristiadewi

 Approved to change the provision regarding the
purposes and objectives and Company’s main
business
into real estate, construction of
residential building, office building, shopping
building and activities of holding companies.
 To support the main activities of the Company,
the Company carries out supporting activities in
establishing or running a company in the service
sector, participating in other companies and
establishing or running all business activities to
achieve these objectives.
 Approved to change composition of the Board of
Directors and Comissioners to become as follow:

Komisaris Utama
Komisaris

:
:

Ventje Rahardjo Soedigno
Michella Ristiadewi

:
:

President Commissioner
Commissioner

Komisaris Independen

:

Arman

:

Independent Commissioner

Direktur Utama
Direktur
Direktur

:
:
:

Deddy Indrasetiawan
Nur Anisa Nusuqi
Ikhsan Kamandanu

:
:
:

President Director
Director
Director
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30. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)
Pernyataan
(lanjutan)










Keputusan

Pemegang

30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Saham

Statement of Shareholders Decision (continued)

Menyetujui untuk melakukan penambahan modal
melalui penawaran umum perdana saham kepada
masyarakat dalam jumlah maksimal 434.000.000
saham dengan nilai nominal Rp 200 per saham
disertai penerbitan waran seri I maksimal
607.600.000.
Menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan
dan penerbitan waran seri I.
Menyetujui
pencatatan
seluruh
saham
Perusahaan.
Memberikan kuasa kepada Direksi untuk
melakukan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan penawaran umum saham
kepada masyarakat melalui pasar modal.
Memberikan kuasa kepada Dewan komisaris
Perusahaan untuk menyatakan dalam akta
tersendiri yang dibuat dihadapan Notaris, mengenai
kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan
disetor, setelah pengeluaran saham kepada
masyarakat melalui penawaran umum.
Menyetujui
penyesuaian
anggaran
dasar
Perusahaan menjadi anggaran dasar Perusahaan
terbuka.



Approved to increase the paid-up capital through a
Public Offering with maximum amount of
434,000,000 with a nominal value of Rp 200 per
share, accompanied by the issuance of Warrants
Seri I with maximum amount 607.600.000.



Approved the issuance of shares in deposit and
issuance of series Warrants Seri I.
Approved the record all the Company’s share.




Gave the authority to the Board of Directors to
undertake any necessary actions related to the
Public Offering of shares to the public through the
capital market.
Giving authority to the Board of Commissioners of
the Company to declare in a separate deed made
before a Notary, regarding the certainty of the
number of shares issued and paid up, after the
issuance of shares to the public through a public
offering.
Approved the adjustment of the Company’s articles
of association to the Articles of association of the
public company.





Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Shareholders'
Decision
as
Substitute
of
Extraordinary General Meeting of Shareholders

Berdasarkan keputusan pemegang saham sebagai
pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa pada tanggal 5 Juli 2019, Perusahaan
memutuskan:

Based on the decision of the shareholders in lieu of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders on
July 5, 2019, the Company decided:

1.

Memberikan Persetujuan untuk melakukan
penambahan pengeluaran saham dalam
simpanan yang merupakan saham baru melalui
penawaran umum perdana saham atau emisi
saham kepada masyarakat (Go Public), yang
semula
sebanyak-banyaknya
434.000.000
saham
menjadi
sebanyak-banyaknya
461.538.000 saham dengan nilai nominal
Rp 200 per saham disertai dengan penerbitan
Waran Seri I dalam yang semula sebanyakbanyaknya 607.600.000 Waran Seri I menjadi
sebanyak-banyaknya 605.999.394 Waran Seri I
demikian dengan harga penawaran saham dan
syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan lainnya
sebagaimana dianggap baik oleh Direksi
Perusahaan dan pihak-pihak terkait, dengan
tetap memperhatikan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan, Bursa Efek yang berlaku ditempat
dimana saham-saham Perusahaan dicatatkan
dan ketentuan lain dibidang Pasar Modal.
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1.

Give an approval to increase the issuance of
shares in deposits which are new shares through
the initial public offering of shares or the issuance
of shares to the public (Go Public), which initially
was originally a maximum of 434,000,000 shares
to a maximum of 461,538,000 shares with a
nominal value of Rp 200 per share accompanied
by the issuance of Series I Warrants in the original
maximum of 607,600,000 Series I Warrants to a
maximum of 605,999,394 Series I Warrants at the
shares offering price and other terms and
conditions as deemed good by the Board of
Directors of the Company and related parties,
with due regard to the regulations of the Financial
Services Authority, the applicable Stock
Exchange at the place where the Company's
shares are listed and other provisions in the
Capital Markets.
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Keputusan Pemegang Saham Sebagai Pengganti
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
(lanjutan)

Shareholders'
Decision
as
Substitute
of
Extraordinary General Meeting of Shareholders
(continued)

2.

3.

Menyetujui
Pengeluaran
saham
dalam
simpanan/portepel dan Penerbitan Waran Seri I
dengan penjelasan sebagai berikut:
 Pengeluaran saham dalam simpanan /
portepel Perusahaan dan menawarkan /
menjual saham baru yang akan dikeluarkan
dari portepel tersebut melalui Penawaran
umum kepada masyarakat dalam jumlah
sebanyak-banyaknya 461.538.000 saham
baru;
 Penerbitan Waran Seri I berkaitan dengan
rencana
pengeluaran
saham
dalam
simpanan / portepel Perusahaan yang
ditawarkan kepada masyarakat melalui
Penawaran Umum dalam jumlah sebesar
605.999.394 Waran Seri I, dengan tata cara
yang
dipandang
baik
oleh
Direksi
Perusahaan, serta mengeluarkan saham
baru dari portepel sebagai saham hasil
pelaksanaan Waran Seri I tersebut;
Sehubungan dengan penawaran / penjualan
saham dan penerbitan Waran Seri I dalam
Penawaran Umum sebagaimana tersebut, maka
para pemegang saham Perusahaan dengan ini
melepaskan haknya untuk membeli terlebih
dahulu atas saham baru, Waran Seri I dan saham
hasil pelaksanaan Waran Seri I tersebut.

2.

Menyetujui
pencatatan
seluruh
saham
Perusahaan,
setelah
dilaksanakannya
Penawaran Umum atas saham-saham yang
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui
Pasar Modal dan termasuk saham-saham yang
dimiliki oleh Pemegang Saham Perusahaan pada
Bursa Efek Indonesia, serta menyetujui untuk
mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam
Penitipan Kolektif dengan Peraturan Kustodian
Sentral Efek Indonesia.

3.
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Approved the issuance of shares in deposits /
deposits and Issuance of Series I Warrants with
the following explanation:
 Issuance of shares in the Company's deposits
/ portfolios and offer / sell new shares that will
be issued from the portfolio through a public
offering to a maximum of 461,538,000 new
shares;


Issuance of Series I Warrants relating to the
planned expenditure of shares in the
Company's deposits / portfolios offered to the
public through a Public Offering in the amount
of 605,999,394 Series I Warrants, with
procedures deemed good by the Directors of
the Company, as well as issuing new shares
from portepel the implementation of the Series
I Warrants;

In connection with the offering / sale of shares and
the issuance of Series I Warrants in the Public
Offering as such, the Company's shareholders
hereby waive their right to buy new shares, Series
I Warrants and shares resulting from the
implementation of the Series I Warrants.
Approved the recording of all the Company's
shares, after the Public Offering of shares offered
and sold to the public through the Capital Market
and including shares held by the Company's
Shareholders on the Indonesia Stock Exchange,
and agreed to register the shares of the Company
in Collective Custody with the Indonesian Central
Securities Depository Regulation.
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Shareholders'
Decision
as
Substitute
of
Extraordinary General Meeting of Shareholders
(continued)

4.

Memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan
untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan Penawaran
Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar
Modal, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
mencatatkan saham-saham Perusahaan yang
merupakan saham yang telah dikeluarkan dan
disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan
memperhatikan peraturan dan ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal serta
mendaftarkan saham-saham Perusahaan dalam
Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan
Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan
ketentuan
dan
peraturan
yang
berlaku
sehubungan
dengan
hal
tersebut
dan
memberikan kuasa kepada Direksi Perusahaan
untuk melakukan semua dan setiap tindakan
sehubungan dengan Penawaran Umum saham
kepada masyarakat.

4.

Giving authority to the Board of Directors of the
Company to carry out all and every action needed
in connection with the Public Offering to the public
through the Capital Market, including but not
limited to listing the Company's shares which
have been issued and fully paid, on the Indonesia
Stock Exchange prevailing rules and regulations
in the Capital Market sector and registering the
Company's shares in Collective Custody in
accordance with the Indonesian Central
Securities Depository Regulations in accordance
with applicable regulations and regulations in
connection with this matter and authorizing the
Company's Directors to do all and every action in
connection with Public Offering of shares to the
public.

5.

Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris
Perusahaan untuk menyatakan dalam akta
tersendiri yang dibuat di hadapan Notaris,
mengenai kepastian jumlah saham yang
ditempatkan dan disetor, setelah pengeluaran
saham kepada masyarakat melalui Penawaran
Umum.

5.

Giving authority to the Board of Commissioners of
the Company to declare in a separate deed made
before a Notary, regarding the certainty of the
number of shares issued and paid up, after the
issuance of shares to the public through a Public
Offering.

Perjanjian Pinjaman PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

Loan Agreement PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk

Pada tanggal 22 Juli 2019, Perusahaan memperoleh
Surat Keputusan atas permohonan penerimaan atas
pemberitahuan atau persetujuan atas:

On July 22, 2019, the Company obtained a Decree on
the request for acceptance of the notification or
approval of:

1.

Menerima pemberitahuan perubahan sebagai
berikut:

Status perusahaan menjadi perusahaan
terbatas terbuka sesuai akta pernyataan
keputusan pemegang saham nomor 2543
tanggal 27 Juni 2019

Struktur permodalan, susunan pemegang
saham, dan komposisi kepemilikan saham
sesuai akta pernyataan keputusan para
pemegang saham nomor 779 tanggal
15 Oktober 2018

Susunan pengurus sesuai akta pernyataan
keputusan para pemegang saham nomor 68
tanggal 20 Desember 2018 dan akta
pernyataan keputusan pemegang saham
nomor 2543 tanggal 27 Juni 2019
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1.

Receive notification of changes as follows:






The status of the company becomes a public
limited company in accordance with the deed
of shareholder decree number 2543 dated
June 27, 2019
Capital
structure,
composition
of
shareholders, and composition of share
ownership according to the deed of
shareholders' decree number 779 dated
October 15, 2018
The composition of the management in
accordance with the deed of shareholders
'decree number 68 dated 20 December 2018
and the deed of shareholders' decree number
2543 on 27 June 2019
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Perjanjian Pinjaman PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (lanjutan)

Loan Agreement PT Bank Negara Indonesia
(Persero) Tbk (continued)

2.

3.

Atas permohonan perihal pernyataan modal atau
pengambilalihan saham PT Serena Inti Sejati
dalam rangka penggunaan dana hasil penawaran
umum perdana Perusahaan disetujui dengan
syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Penggunaan dana hasil penawaran umum
perdana Perusahaan harus mendapat
persetujuan RUPS Perusahaan

Copy legal dokumen berupa akta perubahan
anggaran dasar PT Serena Inti Sejati
setelah adanya penyertaan modal atau
pengambilalihan
saham
oleh
PT
Nusantara
Almazia
termasuk
pengesahan / persetujuan / penerimaan
laporan dari instansi Pemerintah yang
berwenang diserahkan kepada BNI

Lain-lain cfm surat keputusan kredit
No. LMC2/2.7/180/R tanggal 14 Juni 2019

2.

Atas permohonan perihal pembagian dividen agar
tidak lagi dipersyaratkan untuk melakukan
pemberitahuan secara tertulis kepada BNI tetap
mengikuti SKK No. LMC2/2.7/180/R tanggal
14 Juni 2019.

3.

Upon request regarding a statement of capital or
acquisition of shares of PT Serena Inti Sejati in
the context of using funds from the initial public
offering of the Company, the terms and conditions
are as follows:
 The use of funds resulting from the initial
public offering of the Company must obtain the
approval of the Company's RUPS
 Legal copy of document in the form of a deed
of amendment to the articles of association of
PT Serena Inti Sejati after capital participation
or acquisition of shares by PT Nusantara
Almazia, including endorsement / approval /
receipt of reports from authorized Government
agencies submitted to BNI


Other
cfm
Credit
Decree
No. LMC2/2.7/180/R dated June 14, 2019

Upon request regarding the distribution of
dividends so that they are no longer required to
make written notifications to BNI, they still follow
SKK No. LMC2/2.7/180/R dated June 14, 2019.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham

Agreement on Binding of Buying and Selling of
Shares

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ini dibuat di
Jakarta pada tanggal 9 Juli 2019 oleh antara:

This Bond Buying and Selling Agreement was made in
Jakarta on July 9, 2019 by between:

Richard Rachmadi Wiriahardja (“Penjual”) dan
Perusahaan (“Pembeli”). Penjual dan Pembeli
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak”.

Richard Rachmadi Wiriahardja ("Seller") and Company
("Buyer"). Seller and Buyer hereinafter jointly referred
to as "The Parties".

Para Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:

The Parties hereby declare in advance the following
matters:

1.

Bahwa Penjual adalah pemilik sah dari 30.150
lembar saham dengan nominal separuhnya
sebesar
Rp
30.150.000.000
dalam
PT Serena Inti Sejati (“SIS”) atau merupakan 67%
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan SIS

1.

That the Seller is the legal owner of 30,150 shares
with a nominal value of Rp 30,150,000,000 in
PT Serena Inti Sejati ("SIS") or constitutes 67% of
all shares issued by SIS

2.

Bahwa Penjual bermaksud untuk menjual kepada
Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli dan
menerima pengalihan saham dalam SIS yang
dimiliki oleh Penjual.

2.

That the Seller intends to sell to the Buyer and the
Buyer agrees to buy and accept the transfer of
shares in SIS owned by the Seller.
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Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (lanjutan)

Agreement on Binding of Buying and Selling of
Shares (continued)

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ini dibuat di
Jakarta pada tanggal 9 Juli 2019 oleh antara:

This Bond Buying and Selling Agreement was made in
Jakarta on July 9, 2019 by between:

Michella Ristiadewi (“Penjual”) dan Perusahaan
(“Pembeli”). Penjual dan Pembeli selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Michella Ristiadewi ("Seller") and Company ("Buyer").
Seller and Buyer hereina fter jointly referred to as
"The Parties".

Para Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:

The Parties hereby declare in advance the following
matters:

1.

Bahwa Penjual adalah pemilik sah dari 450
lembar saham dengan nominal separuhnya
sebesar Rp 450.000.000 dalam SIS atau
merupakan 1% dari seluruh saham yang telah
dikeluarkan SIS

1.

That the Seller is the legal owner of 450 shares
with a nominal value of Rp. 450,000,000 in SIS or
constituting 1% of all shares issued by SIS

2.

Bahwa Penjual bermaksud untuk menjual kepada
Pembeli dan Pembeli sepakat untuk membeli dan
menerima pengalihan saham dalam SIS yang
dimiliki oleh Penjual.

2.

That the Seller intends to sell to the Buyer and the
Buyer agrees to buy and accept the transfer of
shares in SIS owned by the Seller.

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham

Amendments to the Agreement on Binding of
Buying and Selling of Shares

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ini
dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 oleh
dan antara:

Amendments to the Agreement on Binding of Buying
and Selling of Shares were made in Jakarta on August
5, 2019 by and between:

Richard Rachmadi Wiriahardja (“Penjual”) dan
Perusahaan (“Pembeli”). Penjual dan Pembeli
selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
“Para Pihak”.

Richard Rachmadi Wiriahardja ("Seller") and Company
("Buyer"). Seller and Buyer hereinafter jointly referred
to as "The Parties".

Para Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:

The Parties hereby declare in advance the following
matters:

1.

Bahwa Para Pihak telah menandatangani
Perjanjian Perikatan Jual Beli Saham tanggal
9 Juli 2019. Penjual sepakat untuk mengalihkan
saham yang dimiliki Penjual dalam SIS sejumlah
30.150 saham atau 67% dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh SIS

1.

That the Parties have signed a Share Purchase
Agreement on July 9, 2019. The Seller agreed to
transfer the Shares owned by the Seller in SIS to
30,150 shares or 67% of all shares issued by SIS

2.

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa harga
pembelian
saham
adalah
sebesar
Rp 37.687.500.000.

2.

That the Parties agree that the purchase price of
shares is Rp. 37,687,500,000.
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The original financial statement included herein is in Indonesian language.

PT NUSANTARA ALMAZIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Dan untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 and 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
30.

PT NUSANTARA ALMAZIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)

30. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham
(lanjutan)

Amendments to the Agreement on Binding of
Buying and Selling of Shares (continued)

Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ini
dibuat di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2019 oleh
dan antara:

Amendments to the Agreement on Binding of Buying
and Selling of Shares were made in Jakarta on August
5, 2019 by and between:

Michella Ristiadewi (“Penjual”) dan Perusahaan
(“Pembeli”). Penjual dan Pembeli selanjutnya secara
bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Michella Ristiadewi ("Seller") and Company ("Buyer").
Seller and Buyer hereinafter jointly referred to as "The
Parties".

Para Pihak dengan ini menyatakan terlebih dahulu
hal-hal sebagai berikut:

The Parties hereby declare in advance the following
matters:

1.

Bahwa Para Pihak telah menandatangani
Perjanjian Perikatan Jual Beli Saham tanggal
9 Juli 2019. Penjual sepakat untuk mengalihkan
saham yang dimiliki Penjual dalam SIS sejumlah
450 saham atau 1% dari seluruh saham yang
telah dikeluarkan oleh SIS

1.

That the Parties have signed a Share Purchase
Agreement on July 9, 2019. The Seller agreed to
transfer the Shares owned by the Seller in SIS to
450 shares or 1% of all shares issued by SIS

2.

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa harga
pembelian
saham
adalah
sebesar
Rp 562.500.000.

2.

That the Parties agree that the purchase price of
shares is Rp.562,500,000.

31. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

31. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Untuk tujuan penawaran umum saham perdana dan
review pernyataan pendaftaran dari Otoritas Jasa
Keuangan Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan
kembali laporan keuangan dengan beberapa
perubahan
penyajian
dan
perubahan
atau
penambahan pengungkapan pada Catatan atas
laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

For the purpose initial public offering of shares and a
review of the registration statement from the
Indonesian Financial Services Authority, the Company
has reissued the financial statements with several
changes in presentation and changes or additional
disclosures in Notes to the financial statements as
follows:

Catatan /
Notes

Perubahan /
Reissuance

Laporan Posisi
Keuangan /
Statements of
Financial
Position

- Penambahan nomor referensi yang merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan / The
addition of a reference number that refers to a summary of significant accounting policies

Laporan Laba
Rugi /
Statement of
Profit or Loss

- Penambahan nomor referensi yang merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan / The
addition of a reference number that refers to a summary of significant accounting policies

Laporan Arus
Kas /
Statement of
Cash Flow

- Penambahan catatan yang menjadi rujukan masing-masing pos laporan arus kas / Adding notes
is a reference for each statement of cash flow post
- Perubahan klasifikasi arus kas aktivitas operasi yang berasal dari pelanggan dan pembayaran
kepada pemasok / Changes in the classification of operating cash flows from customers and
payments to suppliers

3

-

-
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PT NUSANTARA ALMAZIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Dan untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 and 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
31.

32.

PT NUSANTARA ALMAZIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
(lanjutan)

31. REISSUANCE
(continued)

OF

FINANCIAL

STATEMENTS

Catatan /
Notes

Perubahan /
Reissuance

7

- Penambahan pengungkapan biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke persediaan / Added
disclosure of capitalized borrowing costs to inventories

8

- Penambahan pengungkapan mutasi tanah yang belum dikembangkan meliputi saldo
awal,
penambahan, pengurangan/reklasifikasi ke persediaan, dan saldo akhir pada masing-masing
periode / Addition of unclaimed land mutations include initial balance, addition,
reduction/reclassification to inventories, and final balance in each period

15

- Penambahan pengungkapan mengenai tingkat pemenuhan rasio keuangan / Additional
disclosures regarding the level of fulfillment of financial ratio

16

- Penambahan pengungkapan mengenai rincian utang berdasarkan nama pihaknya, tingkat suku
bunga, jangka waktu dan tanggal jatuh temponya / Addition of disclosures regarding details of
debt based on the name of the party, interest rates, time period and maturity date

17

- Penambahan pengungkapan jumlah dalam nominal dan persentase karyawan yang dimutasi
dan asumsi yang mengalami perubahan / Addition to disclosure of the amount in nominal terms
and the percentage of employees who were transferred and the assumptions that have changed

20

- Perubahan klasifikasi beban pokok penjualan atas rumah dan kavling tanah / Change in the cost
of sales classification of house and land plots

24

- Penambahan pengungkapan mengenai tingkat suku bunga yang diberikan, syarat dan
pembatasan atas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari pihak berelasi / Additional
disclosures regarding the interest rates provided, terms and restrictions on loans obtained by the
Company from related parties

27

- Penambahan pengungkapan Penyesuaian perhitungan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa
yang beredar sesuai dengan PSAK 56 paragraf 64 / Adjustments to the calculation of the
weighted average number of ordinary shares outstanding in accordance with SFAS 56
paragraph 64

30

- Perubahan status pengajuan Surat Permohonan Persetujuan penghapusan kewajiban (waiver)
Perusahaan menjadi Surat Keputusan atas permohonan penerimaan atas pemberitahuan
dan/atau persetujuan / Change the status of the submission of an Application for Approval for
the elimination of the Company's obligations (waiver) into a Decree on the request for acceptance
of notification and/or approval
- Penambahan pengungkapan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan penambahan
pengungkapan Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham / Addition of disclosure of the
Agreement on Binding of Buying and Selling of Shares and addition of disclosure of Amendments
to the Agreement on Binding of Buying and Selling of Shares

PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN
PSAK, PSAK DAN ISAK BARU

32. ISSUANCE
OF
AMENDMENTS
AND
IMPROVEMENTS TO PSAK, NEW PSAK AND ISAK

DSAK-IAI telah menerbitkan amendemen dan
penyesuaian PSAK, PSAK dan ISAK baru yang akan
berlaku efektif atas laporan keuangan untuk periode
tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggaltanggal berikut:

246

DSAK-IAI has issued the following amendments and
improvements to PSAK, new PSAK and ISAK which
will be applicable to the financial statements with
annual periods beginning on or after:
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PT NUSANTARA ALMAZIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 Mei 2019, 31 Desember 2018, 2017 dan 2016
Dan untuk Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2019 dan 2018 (Reviu)
Dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2018, 2017 and 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT NUSANTARA ALMAZIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
May 31, 2019, December 31, 2018, 2017 and 2016
For Five-Month Periods Ended
May 31, 2019 and 2018 (Review)
And for the Years Ended
December 31, 2018, 2017 and 2016
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

32. PENERBITAN AMENDEMEN DAN PENYESUAIAN
PSAK, PSAK DAN ISAK BARU (lanjutan)

32. ISSUANCE
OF
AMENDMENTS
AND
IMPROVEMENTS TO PSAK, NEW PSAK AND ISAK
(continued)

1) 1 Januari 2020














1)

January 1, 2020

ISAK No. 35: Penyajian Laporan Keuangan
Entitas Berorientasi Nonlaba
Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan
Keuangan, tentang judul laporan keuangan



Amendemen PSAK No. 15, “Investasi pada
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama /tentang
Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas
Asosiasi dan Ventura Bersama”
Amendemen PSAK No. 62: Kontrak Asuransi
Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan
dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
Amendemen PSAK No. 71, “Instrumen
Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan
dengan Kompensasi Negatif”



PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019):
Penyajian Laporan Keuangan
PSAK No. 71: Instrumen Keuangan
PSAK No. 72: Pendapatan dari Kontrak dengan
Pelanggan
PSAK No. 73: Sewa
PPSAK No. 13: Pencabutan PSAK 45: Pelaporan
Keuangan Entitas Nirlaba.



Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan
Keuangan dan PSAK No. 25: Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan
Kesalahan tentang Definisi Material.













Perusahaan masih mengevaluasi dampak dari
amendemen dan penyesuaian PSAK, PSAK dan
ISAK baru di atas dan belum dapat menentukan
dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut
terhadap laporan keuangan secara keseluruhan.

ISAK No. 35: Presentation of Financial
Statements of Not-for-profit Entity
Amendment to PSAK No. 1: Presentation
of Financial Statements, on Title of
Financial Statements
Amendments to PSAK No. 15,
“Investments in Associates and Joint
Ventures:
Long-term
Interests
in
Associates and Joint Ventures
Amendments to PSAK No. 62, “Applying
PSAK 71: Financial Instruments with
PSAK 62: Insurance Contract”
Amendments to PSAK No. 71, “Financial
Instruments of Acceleration Feature of
Repayment
with
Negative
Compensation”
PSAK No. 1 (Annual Improvement 2019):
Presentation of Financial Statements
PSAK No. 71: Financial Instruments
PSAK No. 72: Revenue from Contract with
Customers
PSAK No. 73: Lease
PPSAK No. 13: Withdrawal of PSAK 45:
Financial Reporting for Not-for-profit
Entity
Amendments
to
PSAK
No.
1:
Presentation of Financial Statements and
PSAK No. 25: Accounting Policies,
Changes in Accounting Estimates and
Errors regarding Definition of Material.

The Company is still evaluating the effects of those
amendments and improvements to PSAK, new
PSAK and ISAK and has not yet determined the
related effects on the financial statements.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

XX. LAPORAN PENILAI
Berikut merupakan Laporan Penilaian Properti yang telah dinilai oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

File No. : 00307/2.0110-00/PI/03/0172/1/VIII/2019
SURAT PENGANTAR

Jakarta, 2 Agustus 2019

Kepada Yth.
Direksi
PT SERENA INTI SEJATI
Gedung Kantor Marketing Perum CKM
Dusun 09, Desa Bengle, Kec. Majalaya
Kabupaten Karawang, Jawa Barat
Perihal : PENILAIAN ASET TANAH YANG DIMILIKI PT SERENA INTI SEJATI

Dengan hormat,
Sesuai dengan permintaan Bapak/Ibu, yang tercantum dalam Surat Penawaran yang telah
disepakati bersama dengan Nomor : 128/V/AV/19/KJPPID&R, tanggal 15 Mei 2019, kami telah
melakukan penilaian atas harta kekayaan berwujud (Tangible Asset) milik PT Serena Inti Sejati.
Perubahan
Dalam rangka rencana Akuisisi PT Serena Inti Sejati oleh PT Nusantara Almazia, kami telah
melakukan revisi atas Laporan Penilaian terdahulu dengan File No : 00248/2.011000/PI/03/0172/1/VII/2019 tertanggal 2 Juli 2019. Dengan adanya revisi tersebut Laporan Penilaian
yang kami terbitkan telah diperbaharui menjadi File No. : 00307/2.0110-00/PI/03/0172/1/VIII/2019
tertanggal 2 Agustus 2019.
Hal-hal yang berubah adalah sebagai berikut :
1. Validasi
a. Terdapat penambahan lampiran : Validasi dari MAPPI, pada bagian Lampiran.
2. Terkait Penilaian Tanah SIS
a. Terdapat penambahan pasal, yaitu Pasal II.2.5, terkait Inflasi dan Pertumbuhan
Harga Pasar Tanah di Karawang.
b. Terdapat penambahan pasal, yaitu Pasal II.2.6, terkait Data SPPT-PBB.
c. Terdapat penambahan pasal, yaitu Pasal II.2.7, terkait Keyakinan Penilai atas
Nilai Pasar.
3. Kertas Kerja Penilaian. Terdapat penambahan Lampiran berupa Kertas Kerja penilaian
atas Tanah Kosong (Obyek Penilaian), yang telah mempertimbangkan faktor aliran
sutet yang melintasi sebagian tanah Obyek.
4. Terdapat perubahan halaman.
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5. Terdapat perubahan Nilai Pasar aset PT SIS. Nilai Pasar aset PT Serena Inti Sejati
setelah revisi adalah :
Rp 138.240.291.000,(Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta
Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)
IDENTIFIKASI STATUS PENILAI
Kami, KJPP Ihot, Dollar dan Raymond, dalam batas-batas kemampuan kami sebagai perusahaan
Penilai Independen berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 1408/KM.1/2012, dengan izin usaha No 2.12.0110, tanggal 27 November 2012, dan Penilai
terdaftar pada profesi penunjang pasar modal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK d/h. BAPEPAMLK).
Penanda Tangan Laporan Penilaian adalah Penilai Publik, yang tergabung di KJPP Ihot, Dollar
dan Raymond, dengan Izin Penilai Properti sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan
No.233/KM.1/2009, dengan Izin Penilai Publik No. P-1.09.00172 dan STTD No. STTD.PP43/PM.2/2018 Tanggal 6 Juli 2018.
IDENTIFIKASI PEMBERI TUGAS
Pemberi tugas adalah PT Serena Inti Sejati, beralamat di Gedung Kantor Marketing Perum CKM,
Dusun 09, Desa Bengle, Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat, Telepon : (021)
75914268, dengan bidang usaha Perumahan/Developer.
IDENTIFIKASI PENGGUNA LAPORAN
Adapun Pengguna Laporan, sesuai dengan tujuan penilaian, maka pengguna laporan akhir dari
penilaian aset ini ditujukan untuk kepentingan Pasar Modal
IDENTIFIKASI OBJEK PENILAIAN DAN KEPEMILIKAN
Sesuai dengan penugasan yang kami terima, Objek Penilaian yang dimaksud dalam Laporan
Penilaian ini berupa Tanah Kosong seluas 415.106 m2 (empat ratus lima belas ribu seratus enam
meter persegi), berlokasi di Desa Lemah Mulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat.
Kepemilikan
Berdasarkan data yang kami terima, bentuk kepemilikan dari seluruh objek yang dinilai adalah
Kepemilikan Tunggal, terdaftar atas nama PT Serena Inti Sejati.
Untuk tujuan penilaian ini kami mengasumsikan bahwa informasi tersebut adalah benar, akurat dan
dapat dipercaya, serta tidak terdapat masalah yang signifikan dalam hal legalitas maupun angka
luasan tanah yang dapat mempengaruhi nilai dalam penilaian ini.
Uraian lengkap kepemilikan diuraikan pada bagian lain dalam Laporan Penilaian ini.
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JENIS MATA UANG YANG DIGUNAKAN
Hasil penilaian ini dinyatakan dalam mata uang Indonesia Rupiah.
MAKSUD DAN TUJUAN PENILAIAN
Maksud penilaian ini adalah guna menentukan pendapat Nilai Pasar (Market Value) atas aset
dimaksud. Sedangkan Tujuan penilaian adalah untuk Akuisisi PT Serena Inti Sejati oleh
PT Nusantara Almazia, dan oleh karenanya tidak direkomendasikan untuk penggunaan lainnya.
DASAR NILAI
Sesuai dengan maksud dan tujuan penilaian di atas, maka Dasar Nilai yang digunakan adalah
Nilai Pasar (Market Value).
TANGGAL INPEKSI DAN TANGGAL PENILAIAN
Tanggal penilaian sesuai dengan hasil yang disepakati bersama yaitu 31 Mei 2019 dan inspeksi
lapangan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2019. Penulisan dan analisa dalam laporan ini
berdasarkan tanggal penilaian dan pengamatan pada tanggal inspeksi. Kami menyusun laporan ini
berdasarkan prosedur penilaian yang lazim, antara lain berisi :






Surat Pengantar, Kualifikasi Penilai, Pemberi Tugas dan Pengguna Laporan, Maksud dan
Tujuan Penilaian, Identifikasi Objek Penilaian, Asumsi, Identifikasi Bentuk Kepemilikan, Dasar
Nilai, Tanggal Inspeksi dan Tanggal Penilaian, Pemenuhan Standar Penilaian, Variabel Yang
Dapat Mempengaruhi Nilai (Subsequent Event), Independensi Penilaian, Sifat Penugasan,
Tingkat Kedalaman Investigasi, Sifat dan Sumber Informasi yang Dapat Diandalkan, Istilah
Dalam Penilaian, Pendekatan Penilaian, dan Pendekatan Penilaian yang Digunakan.
Kondisi Tidak Pasti dan Syarat - syarat pembatasan.
Uraian lengkap tentang aset yang dinilai dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai.
Peta lokasi, gambar situasi tanah, dan foto-foto aset yang dinilai.

TINGKAT KEDALAMAN INVESTIGASI
a) Penilai telah dapat melakukan inspeksi atas Objek Penilaian dan tidak terdapat keterbatasan
yang membatasi dilakukannya inspeksi dimaksud.
b) Untuk kepentingan penilaian, Penilai dapat mengakses dan memeriksa/memerifikasi data dan
informasi terkait objek penilaian.
c) Penilai menerima salinan dokumen dan/atau legalitas atas objek penilaian tanpa melakukan
pemeriksaan keabsahan data dan informasi dimaksud.
d) Kondisi-kondisi tidak wajar yang tersembunyi di dalam Objek, yang dapat membawa efek
negatif terhadap nilai, tidak menjadi tanggung jawab Penilai, sebab verifikasi atas bagianbagian yang tersembunyi dari Objek merupakan bagian pekerjaan ahli lainnya.
e) Kami tidak melakukan pengukuran terhadap luas aset namun hanya berupa pemeriksaan
batas-batas yang dinilai berdasarkan dokumen yang diberikan.
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SIFAT DAN SUMBER INFORMASI YANG DAPAT DIANDALKAN
Informasi dan data yang bersumber dari Pemberi Tugas dan Pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi
Tugas bersifat rahasia. Data-data yang digunakan dalam proses penilaian ini diterima dari Pihak
Pemberi Tugas dan sumber-sumber lain. Data-data tersebut meliputi :
i. Data yang diterima dari Pihak Pemberi Tugas :
a) Daftar Tanah yang dimiliki PT SIS
b) Salinan dokumen kepemilikan tanah (SHGB dan Akta Pelepasan Hak)
c) Salinan Izin Lokasi SIS 600.000 m2
d) Salinan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri PT SIS
e) Salinan Izin Lingkungan PT SIS
f) Salinan Aspek Teknis PT SIS 600.000 m2
g) Salinan Kajian Hidrologi Serasi Indah dan Lampiran Gambar (peil banjir)
h) Salinan Pengesahan Site Plan PT SIS 600.000 m 2
i) Salinan Penjelasan Teknis Lhaan PT SIS 600.000 m 2
j) Salinan Surat Pernyataan Penyediaan Lahan TPU PT SIS 600.000 m2
k) Salinan Peta Rincik Tanah PT SIS
ii. Data yang berasal dari sumber-sumber lain :
a) Data pembanding dari penjual, agen properti, instansi berwenang, media cetak dan
elektronik.
b) Data dari pihak Pemerintah dan lembaga riset.
c) Data lainnya yang berkaitan dan digunakan dalam penilaian ini.
Untuk tujuan penilaian ini, kami mengasumsikan bahwa data-data tersebut di atas adalah benar,
akurat dan dapat dipercaya.
ASUMSI
Kami tidak melakukan pengukuran atas luas tanah objek yang dinilai. Luas tanah yang
diperhitungkan dalam penilaian ini adalah berdasarkan angka luasan yang tercantum di dalam daftar
dokumen kepemilikan. Namun demikian, kepada kami ditunjukkan batas-batas objek dimaksud oleh
pihak pemberi tugas. Untuk tujuan penilaian ini kami mengasumsikan bahwa angka luasan yang
tercantum dalam dokumen kepemilikan adalah benar, akurat dan dapat dipercaya.
PERSYARATAN ATAS PERSETUJUAN UNTUK PUBLIKASI
Persetujuan dari Pihak Penerima Tugas harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap
keseluruhan atau sebagian dari Laporan Penilaian yang diterbitkan oleh Pihak Penerima Tugas,
atau pun referensi yang dipublikasikan.
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KONFIRMASI BAHWA PENILAIAN DILAKUKAN BERDASARKAN SPI
Laporan Penilaian disusun berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), Standar Penilaian
Indonesia (SPI) Edisi VII – 2018 dan Peraturan Bapepam-LK VIII.C.4
VARIABEL YANG DAPAT MEMPENGARUHI NILAI (SUBSEQUENT EVENT)
Dalam penilaian ini tidak terdapat kejadian-kejadian penting (subsequent event) yang dapat
mempengaruhi nilai setelah tanggal penilaian per 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal
diterbitkannya laporan ini.
INDEPENDENSI PENILAIAN
1. Dalam melakukan penilaian ini, kami tidak mempunyai benturan kepentingan apapun dengan
PT Serena Inti Sejati selaku Pemberi Tugas, sekaligus sebagai Pemilik Aset.
2. Nilai yang kami kemukakan dalam laporan ini tidak memiliki hubungan dengan biaya jasa (fee)
yang kami terima.
3. Kami tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang maupun di masa akan datang atas
aset yang dinilai atau dari nilai yang diperoleh.
SIFAT PENUGASAN
Penugasan bersifat Independen.
ISTILAH DALAM PENILAIAN
Beberapa istilah yang digunakan dalam Penilaian Aset, adalah sebagai berikut :
Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk
penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli
dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya
dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman
yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (SPI 101. Butir 3.1, SPI Edisi VII - 2018).
Nilai Pasar (Market Value) adalah perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (Cut Off Date),
yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu obyek penilaian, antara
pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas
ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak
atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan (Peraturan BapepamLK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.3).
Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) merupakan estimasi biaya untuk mereproduksi
suatu properti baru yang sama/identik dengan properti yang dinilai, berdasarkan harga pasaran
setempat pada tanggal penilaian. (SPI 310 c.3 SPI Edisi VII 2018).
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Biaya Reproduksi Baru (Reproduction Cost New) adalah estimasi biaya untuk mereproduksi
suatu properti baru yang samaatau identik dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran
setempat pada tanggal penilaian (Cut Off Date). (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan
Umum a.28).
Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) merupakan estimasi biaya untuk membuat suatu
properti baru yang setara dengan properti yang dinilai, berdasarkan harga pasaran setempat pada
tanggal penilaian (SPI 310 c.4 SPI Edisi VII 2018)
Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah estimasi biaya untuk membuat suatu
properti baru yang setara dengan obyek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada
tanggal penilaian (Cut Off Date). (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.27).
Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best Use) didefinisikan sebagai penggunaan
yang paling mungkin dan optimal dari suatu aset, yang secara fisik dimungkinkan, telah
dipertimbangkan secara memadai, secara hukum diijinkan, secara finansial layak, dan menghasilkan
nilai tertinggi dari aset tersebut. (KPUP 10.1 SPI Edisi-VII 2018).
PENDEKATAN PENILAIAN
Pendekatan Penilaian adalah suatu cara untuk memperkirakan nilai dengan menggunakan salah
satu atau lebih Metode Penilaian (Peraturan Bapepam-LK No. VIII.C.4. Ketentuan Umum a.16).
Untuk menentukan nilai properti dimaksud dalam penilaian, pada umumnya menggunakan tiga
pendekatan penilaian (approaches) yang lazim dilakukan, yaitu :
1.

PENDEKATAN PASAR (MARKET APPROACH)
Pendekatan Pasar menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset yang dinilai
dengan aset yang dinilai dengan aset yang identik atau sebanding, dimana informasi harga
transaksi atau Penawaran tersedia (KPUP.15.1 SPI Edisi VII 2018).
Dalam Pendekatan Pasar, langkah pertama adalah mempertimbangkan harga yang baru
terjadi di pasar dari transaksi aset yang identik atau sebanding. Jika transaksi terakhir yang
telah terjadi hanya sedikit atau tidak ada, dapat dipertimbangkan dengan menggunakan harga
yang ditawarkan (untuk dijual) atau yang terdaftar (listed) dari aset yang identik atau
sebanding, relevansinya dengan informasi ini perlu diketahui secara jelas dan dengan seksama
dianalisis. Dalam hal ini perlu dilakukan penyesuaian atas informasi harga transaksi atau
penawaran apabila terdapat perbedaan dengan transaksi yang sebenarnya, sesuai dengan
Dasar Nilai dan asumsi yang akan digunakan dalam penilaian. Perbedaan dapat juga meliputi
karakteristik hukum, ekonomi atau fisik dari aset yang ditransaksikan (aset pembanding) dan
yang dinilai (KPUP.15.2 SPI Edisi VII 2018).
Properti yang dinilai dibandingkan dengan harga jual (transaksi dan atau penawaran) properti
sejenis yang terdapat dipasar. Harga jual dianalisis dengan menerapkan satuan perbandingan
yang sesuai dan dilakukan penyesuaian untuk perbedaan yang ada dengan didasarkan faktorfaktor penyesuaian yang relevan. (KPUP Jenis Properti 2.9.a.1 SPI Edisi VII 2018).
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Dalam pelaksanaannya Aset yang dinilai dibandingkan dengan data pembanding, baik yang
sudah transaksi maupun data penawaran yang diperoleh : agen aset, iklan dan pemilik aset
serta orang-orang yang relevan, faktor-faktor yang disesuaikan antara lain: lokasi, bentuk,
ukuran, spesifikasi, kondisi fisik, luas, akses dan faktor waktu dll.
Pendekatan Pasar dapat diilustrasikan sebagai berikut :
Comparable 1

Comparable 2

Market
Price
Subject

Comparable 3

=

Transacted
/Asking Price
Comparable
+
Adjustment

Comparable 4

Normally 3 up to 4 comparables

2.

PENDEKATAN PENDAPATAN (INCOME APPROACH)
Dalam Pendekatan Pendapatan, Nilai Pasar real properti ditentukan oleh kapasitas untuk
menghasilkan pendekatan dari real properti tersebut. Pendekatan Pendapatan juga bergntung
pada prinsip antisipasi, dimana nilai berasal dari harapan atas keuntungan di masa depan
(aliran pendapatan).
 Pendekatan Pendapatan mempertimbangkan data pendapatan dan pengeluaran dari
properti pembanding untuk memperoleh pendapatan (operasional) bersih properti yang
dinilai. Kapitalisasi dilakukan baik dengan penerapan tingkat kapitalisasi tunggal/single rate
(overall capitalization rate atau all risks yield) pada satu pendapatan tahunan, maupun
dengan penerapan yield atau tingkat diskonto (mencerminkan ukuran pengembalian
investasi, ROI) pada serangkaian pendapatan selama periode proyeksi (lihat SPI 300Penilaian Real Properti). Penerapan Pendekatan Pendapatan mempunyai dua alternative,
yaitu Metode Kapitalisasi Pendapatan dan Metode Arus Kas Terdiskonto (DCF).
 Dikarenakan investor biasanya menitikberatkan pertimbangannya pada tingkat
pengembalian investasi, asumsi atau input yang mendasari perkiraan nilai yang dihasilkan
dari Pendekatan Pendapatan dapat dibandingkan dengan kinerja dari alternatif investasi
properti dan investasi keuangan lainnya.
 Pendekatan Pendapatan terutama sering diterapkan pada kepemilikan 100% (termasuk
seluruh pemegang saham atau partner) dari kepemilikan ekuitas atas properti yang
disewakan. (KPUP Jenis Properti 2.9.b SPI Edisi VII 2018).
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NI1
1

NI2
2

NI3

NI4

3

4

NI5

NIn-2

5

NIn-1

NI

n-1

n

@i1

@i2

@i3

@i4

@i5

@in-2

@in-1

@in

Nilai
Properti

Nilai
Aset

=

Terminal Value (TV)

NI1
(1+ i1)

NI2
+

(1+ i2)2

NI3
+

(1+ i3)3

NIn-2
+

+

(1+

In-2)n2

NIn-1
+

(1+ In-1)n-1

NLn
+

(1+ In)n

+

PV
TV

Whereas :
NI : Gross Income during the valuation period
I : Investment Return Rate
3.

PENDEKATAN BIAYA (COST APPROACH)
Pendekatan Biaya menetapkan nilai real properti dengan mengestimasi biaya perolehan tanah
dan biaya pengganti pengembangan baru diatasnya dengan utilitas yang sebanding atau
mengadaptasi properti lama dengan penggunaan yang sama, tampa mempertimbangkan
antara lain biaya akibat penundaan waktu pengembangan dan biaya lembur. Estimasi insentif
kewirausahaan atau keuntungan/kerugian developer ditambahkan pada tanah dan biaya
konstruksi. Untuk properti yang lebih tua, Pendekatan Biaya memperhitungkan estimasi
depresiasi termasuk penyusutan fisik dan keusangan fungsional. Biaya konstruksi dan
depresiasi seharusnya ditentukan oleh hasil analisis perkiraan biaya konstruksi dan depresiasi
sesuai dengan kelaziman yang ada dipasar atau dalam praktek penilaian.
Pendekatan Biaya memiliki dua kemungkinan penerapan, pertama yang dapat dipergunakan
dalam estimasi Nilai Pasar dan kedua yang tidak dapat dipergunakan untuk estimasi Nilai
Pasar. Jika Pendekatan Biaya diterapkan untuk estimasi Nilai Pasar, maka semua unsur
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pendekatan tersebut harus diambil berdasarkan kelaziman yang ada di pasar atau dalam
praktek penilaian. Jika Pendekatan Biaya diterapkan pada situasi dan kondisi selain Nilai
Pasar, maka sebagian unsur-unsur yang dipergunakan tidak berdasarkan pada data pasar.
Lebih jelas lagi, Pendekatan Biaya dengan menerapkan Metode Biaya Pengganti Terdepresiasi
(DRC) yang menggabungkan unsur-unsur yang didasarkan pada data pasar dengan unsurunsur bukan data pasar, tidak dapat dianggap sabagai Nilai Pasar. Penerapan yang berbeda
antara Pendekatan Biaya dan pendekatan lainnya untuk memperkirakan Nilai Pasar, jangan
sampai membingungkan atau menimbulkan salah pengertian dalam penggunaan, penyajian
maupun penerapannya. (KPUP Jenis Properti 2.9.c SPI Edisi VII 2018).
a) Indikasi Nilai Tanah digunakan dengan pendekatan data pasar dengan asumsi tanah
dalam kosong (tanah kosong).
b) Indikasi Nilai Bangunan digunakan dengan mengestimasi biaya pembangunan baru
diatas tanah tersebut, dikurangi dengan penyusutan fisik, penyusutan fungsi dan
penyusutan ekonomis.
c) Biaya Pengganti Baru (Replacement Cost New) adalah estimasi biaya untuk membuat
suatu property baru yang setara dengan objek penilaian, berdasarkanharga pasaran
setempat pada Tanggal Penilaian/Cut off date. Atau Biaya Reproduksi Baru (Reproduction
Cost New) adalah estimasi biaya untuk mereproduksi suatu property baru yang sama atau
identik dengan objek penilaian, berdasarkan harga pasaran setempat pada Tanggal
Penilaian/Cut off date.
d) Penyusutan adalah besarnya pengurangan Nilai obyek penilaian yang disebabkan oleh
adanya kemunduran fisik (physical deterioration), keusangan fungsional (functional
obsolescence) dan keusangan ekonomis (economic obsolescence).
Penyusutan (SPI 106 6.8 2018)
 Penyusutan fisik (Physical Depreciation) kehilangan utilitas yang disebabkan oleh
kerusakan fisik aset atau komponennya yang berasal dari umur dan penggunaan.
 Keusangan fungsional atau teknis (Function Obsolescence or technical)
Kehilangan utilitas yang berasal dari inefisiensi dari aset yang dinilai dibandingkan
dengan penggantinya seperti desain, spesifikasi dan teknologi yang sudah ketinggalan
jaman.
 Keusangan eksternal atau ekonomis (Obsolescence external or Economical)
Kehilangan utilitas yang disebabkan oleh faktor ekonomi, lokasi atau faktor eksternal
lainnya. Keusangan jenis ini dapat berupa temporer atau permanen.
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Pendekatan Biaya dapat diilustrasikan seperti pada gambar dibawah ini :



[Value of Property]



[Value of Land]

[Cost of New Building] –
[Depreciation]

PENDEKATAN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN
Tanah Kosong
Pemilihan metode dalam penilaian sangat tergantung dari obyek yang dinilai serta ketersediaan data
di lapangan. Mengingat bahwa obyek penilaian berupa Tanah Kosong, serta mengacu pada Maksud
dan Tujuan penilaian pada halaman pengantar, sesuai dengan Peraturan Bapepam - LK Nomor
VIII.C.4 (Tentang Pedoman Penilaian Dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal)
pada butir 10, maka Pendekatan Penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pasar (Market
Approach).
ALASAN PENDEKATAN PENILAIAN YANG DIGUNAKAN
Alasan Penggunaan Pendekatan Pasar (Market Approach), (Peraturan Bapepam-LK No.
VIII.C.4. Pedoman Penilaian Dengan Pendekatan Pasar)
Dalam penilaian ini, Pendekatan Pasar kami terapkan terhadap aset berupa Tanah Kosong.
Alasan penggunaan Pendekatan Pasar (Market Approach) pada aset tersebut diatas adalah :
a. Aset yang dinilai bukan aset khusus, sehingga mudah ditemukan data pembanding yang
sejenis dan pendekatan ini mudah dipahami, unsur subyektif dari penilai dapat dikurangi, oleh
karena itu Pendekatan Pasar (Market Approach) sangat tepat digunakan untuk penilaian ini.
b. Pendekatan Pasar (Market Approach) dilakukan atas obyek penilaian yang memenuhi prinsip
Penggunaan Tertinggi dan Terbaik (Highest and Best Use).
Prosedur yang dilakukan dalam Pendekatan Pasar (Market Approach) adalah sebagai berikut :
1) Pengumpulan data, dilakukan dengan cara melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi
data transaksi dan data penawaran dari aset yang sebanding dan sejenis.
2) Melakukan penyesuaian data transaksi/penawaran properti pembanding dengan
mempertimbangkan beberapa faktor, diuraikan sebagai berikut:
a) Faktor lokasi yang meliputi pertimbangan pada aksesibilitas, fasilitas infrastruktur, prospek
pengembangan, tingkat hunian dan keadaan lingkungan secara keseluruhan.
b) Faktor peruntukan (zoning) antara lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku pada saat penilaian;
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c) Faktor kondisi fisik yang meliputi keadaan fisik, luasan, bentuk dan kontur tanah secara
keseluruhan.
d) Faktor waktu yaitu kemungkinan perbedaan harga antara waktu penawaran/transaksi
dengan indikasi harga pada saat penilaian.
e) Faktor lingkungan yang meliputi keadaan lingkungan sekitar, kesesuaian dengan
lingkungan, gangguan dampak sosial yang mungkin dapat terjadi.
f) Faktor prospek jual sehubungan dengan liquiditas (tingkat kemudahan) penjualan.
g) Faktor fasilitas seperti sarana umum, sambungan daya listrik PLN, telephone dll.
h) Dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai, seperti adanya keterpaksaan atas
suatu transaksi dan lain-lain.
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KONDISI TIDAK PASTI DAN SYARAT-SYARAT PEMBATASAN
i.

Kondisi Tidak Pasti
Penilaian dilakukan dengan berdasarkan pada kondisi pasar yang ada pada tanggal penilaian,
dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang penilai percaya mewakili kondisi ekonomi
pada saat tanggal penilaian. Namun demikian faktor-faktor penyesuaian yang diterapkan dalam
perhitungan tersebut bukanlah merupakan prediksi akurat terhadap perekonomian global
dimasa yang akan datang.

ii.

Syarat-Syarat Pembatasan
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

KJPP Ihot Dollar & Raymond, tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap aset yang
dinilai dan hasil dari penilaian yang dilakukan.
Bahwa semua tanda tangan, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam setiap
dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh pihak pemberi tugas kepada kami
adalah benar, termasuk surat tanah, materai, coretan dan tanda yang terdapat dalam
setiap dokumen fotokopi, turunan dan salinan yang diberikan pemberi tugas pada kami
adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya dan tanda tangan, materai
dan tanda yang terdapat pada dokumen tersebut adalah benar adanya.
KJPP Ihot Dollar & Raymond, tidak memberikan legalitas atas suatu transaksi dimana
Pemberi Tugas menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atas aset terkait.
Penilaian dan Laporan Penilaian bersifat terbuka untuk publik, kecuali terdapat informasi
yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
KJPP Ihot Dollar & Raymond bertanggung jawab atas Laporan Penilaian properti dan
kesimpulan nilai akhir.
KJPP Ihot Dollar & Raymond tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain klien
dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala risiko
yang timbul.
Data-data dan informasi yang digunakan dalam penilaian ini telah divalidasi oleh asosiasi
profesi penilai (MAPPI).
Nilai yang dicantumkan dalam laporan ini serta setiap nilai lain dalam Laporan yang
merupakan bagian dari properti yang dinilai hanya berlaku sesuai dengan maksud dan
tujuan penilaian. Nilai yang digunakan dalam laporan penilaian ini tidak boleh digunakan
untuk tujuan penilaian lain yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan.
KJPP Ihot Dollar & Raymond telah mempertimbangkan kondisi properti dimaksud, namun
demikian tidak berkewajiban untuk memeriksa struktur bangunan ataupun bagian–bagian
dari properti yang tertutup, tidak terlihat dan tidak dapat dijangkau. KJPP Ihot Dollar &
Raymond tidak memberikan jaminan bila ada pelapukan, rayap, gangguan hama lainnya
atau kerusakan yang tidak terlihat. KJPP Ihot Dollar & Raymond tidak berkewajiban unuk
melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas lingkungan dan lainnya. Kecuali diinformasikan
lain, penilaian kami didasarkan pada asumsi bahwa seluruh aspek ini dipenuhi dengan
baik.
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10. Nilai Tanah dan Bangunan yang melekat pada tanah merupakan satu kesatuan yang tidak
dapat dipisahkan, pemisahan nilai dalam laporan ini antara tanah dan bangunan hanya
berlaku dalam proses penilaian yang digunakan dalam laporan ini.
11. Kami tidak melakukan penyelidikan atas kondisi tanah dan fasilitas lingkungan lainnya,
untuk suatu pengembangan baru. Apabila tidak diinformasikan lain, penilaian kami
didasarkan pada kewajaran, dan untuk suatu rencana pengembangan tidak ada
pengeluaran tidak wajar atau keterlambatan dalam masa pembangunan.
12. Nilai pasar yang dimaksud mencerminkan nilai yang sesungguhnya tanpa
memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya-biaya yang terkait dengan
transaksi penjualan tersebut. Properti yang dinilai berdasarkan asumsi bebas dari segala
hipotik, persengketaan dan premi serta biaya lain yang belum diselesaikan.
13. Gambar, denah ataupun peta yang terdapat dalam laporan ini disajikan hanya untuk
kemudahan visualisasi saja. Kami tidak melaksanakan survei/pemetaan dan tidak
bertanggung jawab mengenai hal ini.
14. Keterangan mengenai rencana tata kota diperoleh dari Rencana Umum Tata Ruang Kota
dan Pernyataan Tertulis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Kecuali
diinstruksikan lain, kami beranggapan bahwa properti yang dinilai tidak terpengaruh oleh
berbagai hal yang bersifat pembatasan-pembatasan dan properti maupun kondisi
penggunaan baik saat ini maupun yang akan datang tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku.
15. KJPP Ihot Dollar & Raymond tidak melakukan pengukuran ulang terhadap luasan properti
secara detail, melainkan data yang diterima dari klien.
16. Penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa properti dibangun sesuai dengan peraturan
yang berlaku, serta telah memiliki atau dalam proses memiliki Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Bagian-bagian properti yang tidak
diinspeksi tidak memiliki kerusakan berarti dan tidak menyebabkan KJPP Ihot Dollar &
Raymond mengubah penilaian.
17. Nilai yang dilaporkan disini dinyatakan dalam mata uang Indonesia, yang didasari
pemahaman bahwa pasar properti dimaksud yaitu Rupiah. Untuk itu penggunaan selain
mata uang rupiah dinyatakan tidak berlaku.
18. Laporan penilaian aset ini bersifat non-disclaimer opinion.
19. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam
proses penilaian.
20. Penggunaan proyeksi keuangan telah disesuaikan dengan kewajaran proyeksi keuangan
yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty), dan
penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
21. Laporan sah jika telah ditandatangani oleh yang ditunjuk perusahaan dengan di stempel
dan dibubuhi cap perusahaan.
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KESIMPULAN NILAI
Setelah melakukan peninjauan dan pemeriksaan langsung di lokasi aset, mengumpulkan data intern
dan extern yang menyangkut aset, menganalisa, membandingkan serta melakukan penyesuaian
atas semua faktor relevan yang turut mempengaruhi nilai, dan dengan menggunakan metode
penilaian yang disebutkan di atas mengikuti prosedur appraisal yang lazim; dengan tidak terlepas
dari pernyataan dan catatan dalam laporan ini, maka kami berpendapat bahwa Nilai Pasar Aset
yang dimaksud pada tanggal penilaian adalah sebesar :
Rp. 138.240.291.000,(SERATUS TIGA PULUH DELAPAN MILYAR DUA RATUS EMPAT PULUH JUTA
DUA RATUS SEMBILAN PULUH SATU RIBU RUPIAH)
KJPP IHOT DOLLAR & RAYMOND – Certified Business And Asset Appraisers tidak
mengemukakan pendapat tentang pemilikan aset, dan penilaian ini didasarkan pada asumsi bahwa
status aset adalah baik dan jelas, serta dapat diperjualbelikan atau dapat dipindahkan haknya
kepada pihak lain.
Dengan ini dinyatakan, bahwa kami tidak mempunyai kepentingan apapun baik sekarang dan
dikemudian hari atas aset ataupun nilai yang dilaporkan.
Hormat kami,
KJPP IHOT DOLLAR & RAYMOND

Anis Rahayu, ST., MAPPI (Cert)
Rekan
MAPPI No.
Izin Penilai Publik No.
Klasifikasi Izin
STTD No.

:
:
:
:

95-S-00611
P.1.09.00172
Penilai Properti
STTD.PP-43/PM.2/2018
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PERNYATAAN PENILAI
Dalam batas kemampuan dan keyakinan kami sebagai Penilai, kami yang bertanda tangan di bawah
ini menerangkan bahwa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam laporan penilaian adalah benar sesuai
dengan pemahaman terbaik dari Penilai;
Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan;
Penilai tidak mempunyai kepentingan terhadap properti yang dinilai, dan tidak terdapat
benturan kepentingan dalam melaksanakan penilaian ini;
Imbalan jasa Penilai tidak berkaitan dengan hasil penilaian yang dilaporkan; Penilai tidak
menerima imbalan jasa selain dari jasa penilaian yang telah disepakati;
Penilaian dilakukan dengan memenuhi ketentuan KEPI dan SPI, dan Peraturan Bapepam-LK
VIII.C.4
Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan professional yang ditentukan dan/atau
diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi Penilai yang diakui Pemerintah (MAPPI);
Penilai memiliki pemahaman mengenai lokasi dan/atau jenis objek penilaian yang dinilai;
Penilai melakukan inspeksi terhadap objek penilaian yang dinilai;
Tidak seorangpun, kecuali yang disebutkan dalam laporan penilaian, telah menyediakan
bantuan professional dalam menyiapkan laporan penilaian.
Penugasan penilaian profesional telah dilakukan terhadap objek penilaian pada Tanggal
Penilaian (Cut Off Date).
Analisis telah dilakukan untuk tujuan penilaian yang diungkapkan dalam Laporan Penilaian
Aset.
Penugasan penilaian profesional telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perkiraan Nilai yang dihasilkan dalam penugasan penilaian profesional telah disajikan
sebagai kesimpulan Nilai.
Lingkup pekerjaan dan data yang dianalisa telah diungkapkan.
Seluruh data dan informasi yang diungkapkan dalam laporan dapat dipertanggung-jawabkan.
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Laporan ini telah disusun sesuai dan tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai
Indonesia (KEPI), dan Standar Penilaian Indonesia Edisi VII - 2018 (SPI 2018), serta Peraturan
Bapepam-LK No. VIII. C4.

1. Penilai Independen
Anis Rahayu, ST., MAPPI (Cert)
Izin Penilai Publik No. : P.1.09.00172
STTD No.
: STTD.PP-43/PM.2/2018
MAPPI No. 95-S-00611

:

_______________________

2. Reviewer
Sandrayani Oktaviona, S.Kom
MAPPI No. 12-T-03554

:

_______________________

3. Penilai dan Surveyor
Andika Kurniawan, S.TP
MAPPI No. 13-T-03960

:

_______________________
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RESUME PENILAIAN

No.

Uraian

Luas (m2)

I.

Tanah Kosong, berlokasi di Desa Lemah Mulya,
Kec. Majalaya, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
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415.106

Nilai Pasar (Rp)
138.240.291.000,-

Halaman ini sengaja dikosongkan

XXI. LAPORAN PENILAI
Berikut merupakan Laporan Penilaian Saham yang telah dinilai oleh KJPP Ihot Dollar & Raymond.
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Halaman ini sengaja dikosongkan

Graha ROI Formula 3rd Floor Suite 302
Jl. Sultan Iskandar Muda No. 222
Jakarta 12240
Ph. +62 21 7245677
Fax. +62 21 7253689

Ref. No. 00017/2.0110-01/BS/03/0426/1/VIII/2019

Jakarta, 05 Agustus 2019

Kepada Yth,
Direksi
PT NUSANTARA ALMAZIA Tbk
Kantor Pemasaran CKM City, Jl. Raya Citra Kebun Mas
Desa Bengle, Kecamatan Majalaya
Karawang 41351, Jawa Barat
Perihal:

Penilaian 68% Saham PT Serena Inti Sejati

Dengan hormat,
Sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh PT Nusantara Almazia Tbk (“Perseroan”) kepada KJPP Ihot
Dollar & Raymond (“ID&R”), melalui dengan Surat Penugasan No. 020R/IV/SVFO/19/KJPPID&R tertanggal
06 Mei 2019, kami selaku perusahaan penilai independen telah melakukan penilaian ekuitas/saham;
PT Serena Inti Sejati
(“SIS”)
Sebelumnya kami telah menerbitkan Laporan No. 00013/2.0110-01/BS/03/0426/1/VII/2019 tertanggal 08 Juli
2019. Laporan ini kami terbitkan kembali guna memenuhi tanggapan atas surat OJK No. S-812/PM.22/2019
tertanggal 30 Juli 2019 dengan penambahan dan perbaikan sebagai berikut:
1. Uraian mengenai penilai aset dan hasil penilaiannya yang digunakan dalam penilaian saham;
2. Pengungkapan mengenai dasar Penilai menggunakan sebagian data pembanding perusahaan yang
tercatat di bursa luar negeri;
3. Perubahan pada hasil penilaian ekuitas/saham SIS terkait perubahan pada laporan penilaian aset.
Status Penilai
KJPP Ihot Dollar dan Raymond (“ID&R”) merupakan kantor jasa penilai publik yang terdaftar sebagai profesi
penunjang di pasar modal berdasarkan Surat Izin Usaha dari Menteri Keuangan No. 1408/KM.1/2012
tanggal 27 November 2012. Rekan telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan
dan/atau diselenggarakan oleh asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah dengan No. MAPPI: 06-S-01969 dan
No. Izin: STTD.PB-22/PM.2/2018.
Kami sebagai penilai menyatakan :




Dalam posisi untuk memberikan penilaian obyektif dan tidak memihak;
Tidak mempunyai potensi benturan kepentingan baik aktual ataupun potensial dengan pemberi tugas,
pengguna laporan dan/atau obyek penilaian;
Penilai memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian.

Identitas Pemberi Tugas
Nama
Bidang usaha
Alamat
Telepon
Faksimili

: PT Nusantara Almazia Tbk
: Pembangunan, Jasa dan Perdagangan
: Kantor Pemasaran CKM City, Jl. Raya Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kecamatan
Majalaya, Karawang 41351, Jawa Barat
: (0267) 432 851
: (0267) 432 851
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Lingkup Penilaian
Penilaian yang kami laporkan meliputi 68% ekuitas/saham SIS.
Maksud dan Tujuan Penilaian
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh pihak manajemen Perseroan bahwa penilaian ditujukan
sehubungan dengan rencana akuisisi kepemilikan saham SIS dalam rangka Penawaran Umum Perdana
Saham Perseroan, maka untuk mengakomodir tujuan di atas, penilaian ini didasarkan pada standar Nilai
Pasar Wajar.
Metode Penilaian
Penilaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Peraturan
VIII.C.3 mengenai “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilai Usaha di Pasar Modal”, yang
dikeluarkan tanggal 19 April 2012.
Pendekatan pertama yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas/saham SIS adalah pendekatan aset (asset
approach) dengan metode Penyesuaian Aset Bersih atau Net Adjusted Book Value (NABV) method.
Berdasarkan metode NABV, nilai dari semua aset dan liabilitas harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya,
kecuali untuk akun yang telah menunjukkan nilai pasarnya.
Pendekatan kedua adalah metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek atau Guideline Publicly
Traded Company (GCM) method. Metode pembanding perusahaan tercatat di bursa efek digunakan karena
data perusahaan terbuka yang ada di bursa efek diperkirakan dapat digunakan sebagai data pembanding
atas penilaian saham SIS.
Definisi dan Dasar Penilaian Yang Digunakan
Dalam penilaian ini digunakan dasar penilaian “Nilai Pasar Wajar” yang didefinisikan sebagai berikut:
Perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian (cut-off date) yang dapat diperoleh dari suatu transaksi jual
beli Obyek Penilaian antara pembeli yang berminat membeli (willing buyer) dan penjual yang berminat
menjual (willing seller) dalam suatu transaksi yang bersifat layak dan wajar.
Penilaian ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dalam Peraturan
VIII.C.3 mengenai “Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilai Usaha di Pasar Modal”, yang
dikeluarkan tanggal 19 April 2012.
Tanggal Penilaian dan Inspeksi
Tanggal pisah batas (cut off date) penilaian adalah per 31 Mei 2019, dimana batas tersebut diambil atas
dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Hasil pelaksanaan inspeksi berupa kunjungan ke
lokasi SIS di Karawang tanggal 11 Juni 2019.
Distribusi dan Publikasi Penilaian
Sesuai dengan tujuan penilaian dan penugasan, laporan akhir dari penilaian saham akan ditujukan untuk
kepentingan pasar modal. Sesuai dengan Rencana Transaksi, Laporan ini tidak boleh digunakan atau
diduplikasi untuk tujuan lain tanpa izin apapun dari pihak penilai dalam bentuk tertulis dan konfirmasi dari
Pemberi Tugas. Persetujuan Penilai harus didapatkan atas setiap publikasi terhadap keseluruhan atau
sebagian dari Laporan Penilaian, atau pun referensi yang dipublikasikan.
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Asumsi dan Kondisi Pembatas
Penilaian saham ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan
keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal Laporan ini diterbitkan. Dalam penyusunan
Laporan ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti tidak terdapat kejadian luar biasa
baik secara makro ekonomi maupun industri dapat berpengaruh terhadap bisnis SIS dan mempengaruhi
rencana usaha SIS di masa mendatang; tidak adanya tuntutan atau gugatan dari pihak ketiga terkait
maupun pihak ketiga lainnya yang dapat mempengaruhi hasil penilaian; dan bahwa dari tanggal penerbitan
Laporan ini sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Transaksi tidak terjadi perubahan apapun yang
berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan ini.
Laporan penilaian ini digunakan sebagaimana tujuan penilaian kecuali terdapat informasi yang bersifat
rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional SIS, serta tidak dimaksudkan untuk memberikan opini atau
rekomendasi, selain untuk kepentingan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kami telah melakukan
penelaahan atas legalitas SIS yang disediakan oleh manajemen, namun tidak termasuk klarifikasi atas
keabsahan dokumen kepemilikan aset SIS. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap aset, kepemilikan
atau kepentingan bisnis yang menjadi subyek dari penilaian ini, baik untuk saat ini maupun dimasa
mendatang. Kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau kecenderungan untuk berpihak berkenaan dengan
subyek dari laporan ini maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
Kami tidak bertanggung jawab atau menjamin setiap kewajiban atau kerugian yang mungkin timbul akibat
diambilnya tindakan berdasarkan informasi yang terdapat di dalam Laporan ini. Semua informasi dimaksud
sebaiknya dihubungkan secara keseluruhan dengan tujuan disusunnya Laporan ini. Kami menegaskan
bahwa kami tidak berkewajiban untuk memperbaharui Laporan ini atau merevisi hasil penilaian dikarenakan
kejadian dan transaksi yang dapat mempengaruhi penilaian setelah tanggal diterbitkannya Laporan ini.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan terhadap seluruh aspek yang terkait dalam
rangka menentukan nilai ekuitas/saham, dengan menerapkan pembobotan 90:10 atas metode utama dan
pembanding yang dihasilkan dari metode NABV dan GCM, maka diperoleh nilai rata-rata tertimbang sebesar
Rp 37.935.226.625 atau Rp 1.239.713 per saham sebagai Nilai Pasar Wajar 68% Ekuitas/Saham SIS per
tanggal 31 Mei 2019.

Hormat kami,
KJPP Ihot Dollar & Raymond

Sulistyawati Sendjaja, MM, MAPPI (Cert.)
Business Valuation Partner
Ijin Penilai
MAPPI
STTD OJK

: B-1.15.00426
: 06-S-01969
: STTD.PB-22/PM.2/2018
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